
وزير ال�س�ؤون الدينية حممد عي�سى :

اجلزائر رف�ضت اتفاقية منظمة عاملية ملحاربة الإرهاب

بعد مرور 48 �ساعة من التغيري اجلزئي لل�الة:

حركة يف �ضلك الأمناء العامني للوليات
�ص3

�ص3

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�ضا www.elwassat.com1 €  الأحد 30 �ضبتمرب  2018  املوافـق  ل20 حمرم 1440هـ العدد:4753   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�ضا

املحامي فاروق ق�سنطيني

 يــــــجـــــب طــــــي 
 ملف  املـــاأ�ضاة 
�ص3الوطنية نهائيا

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�ص13

اأعلن تر�سحه لرئا�سيات 2019، عبد العزيز بلعيد:

 حزبنا لي�س جمعية م�ضاندة
 لأي �ضخ�ضية �ضيا�ضية

رئي�ص حزب عهد 54 ف�زي رباعني

 اخليارات القت�ضادية
 احلالية لن تاأتي بنتيجة
�ص3

�ص3

منح التمريرة احلا�سمة للهدف ال�حيد يف اللقاء

براهيمي يتـــــعافى 
من الإ�ضابة ويقود 

بـــــــــــورتو للــــــــفوز

�ص2 

�ص24

�ص 24

تب�سة     

 توقيـف �ضخـــــــ�ضني  
من جن�ضـــــــية ليبية 

تيزي وزو

 اأزيد من 150 طلب 
اإن�ضاء م�ضاريع ا�ضتثمارية 

امل�سيلة 

 وفاة �ضابــــني يف حادث
 مرور بحمام ال�ضلعة

  .        اأ�ضبحنا منوذجا يحتذى به يف الق�ضاء على الإرهاب         .       قرعة احلج للمو�ضم القادم بداية من �ضهر اأكتوبر املقبل



عين

يف جولة �ضياحية و ا�ضتك�ضافية حطت قافلة �ضياف اجلزائر رحالها بوالية 
االأغواط وبال�ضبط قرية تاجرونة الملاية والق�رص القدمي  ال�ضتك�ضاف 
على  �ضاهدة   بقيت  التي  االأثرية  واملعامل  واحل�ضارات  القدمية  االآثار 
قيام  ح�ضارات ال�ضعوب القدمية  باملنطقة بدعوة من الوكالة ال�ضياحية 
» غزال عي�ضى » وبرعاية مديرية الثقافة لوالية االأغواط ، اأين مت زيارة 
الرتاث  على  والتحليل  بامل�ضافهة  واال�ضتماع  ال�ضياحية  املواقع  اأهم 
وزقاق  العتيق  كامل�ضجد  للمعامل  التاريخية  واحلقبة  للمنطقة  الثقايف 
احلجاج مما يحتفظ به  االأر�ضيف واملخطوطات من اأزمنة غابرة ، كما 
مت زيارة بو�ضعادة وبال�ضبط اإىل فندق القايد ومعهد الفندقة وال�ضياحة 
ومتحف ن�رص الديني ديني االأثري وكورني�ش حد فريرو واملعلم الديني 
طرف  من  امل�ضتوى  يف  با�ضتقبال  القافلة  حظيت  اأين  الهامل  زاوية 
اإىل  قادهم  والذي  املطلب  عبد  اللهوم  عبد  امل�ضيلة  والية  مر�ضد 
االأمكنة واملعامل التاريخية لتتمكن عنا�رص القافلة من ت�ضجيل وتدوين 
، فيما قدم  بالقلم  كل املعلومات عن املعامل بال�ضوت وال�ضورة وحتى 

املر�ضد �ضكره اخلا�ش ملري بو�ضعادة على كل امل�ضاعدات ومد يد العون 
القافلة رحلتها نحو غرداية   �ضتوا�ضل  و  ، هذا  القافلة  اإليهم ال�ضتقبال 

لتكون والية اجللفة اخلتام .
ل.ب
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تب�سة     

 توقيف �صخ�صني  
من جن�صية ليبية 

متكنت خلية الربط املحلي باالأنرتبول بامل�ضلحة الوالئية 

فتح حتقيق حول  من  تب�ضة  والية  باأمن  الق�ضائية  لل�رصطة 

نوع  من  اأنرتبول  دويل  بحث  حمل  �ضاحنة  حيازة  ق�ضية 

ليبية  جن�ضية  من  �ضخ�ضني  فيها  متورط   iveco اإيفيكو 

ترتاوح اأعمارهما بني 28 و 38 �ضنة  الق�ضية تعود وقائعها 

مت  اأين  ليبية  جن�ضية  من  ل�ضخ�ضيا  اخللية  ذات  ت�ضلم  بعد 

توقيفهما على م�ضتوى مركز احلدود الربية بو�ضبكة لتبا�رص 

املذكورة  ال�ضاحنة  دخول  اخللية حتقيقاتها حيث مت  ذات 

اإىل احلدود اجلزائرية قادمة من دولة ليبيا اأين مت تفح�ش 

حمل  اأنها  ات�ضح  مقطورة  كانت جتر  التي  ال�ضاحنة  وثائق 

بحث من قبل ال�رصطة )interpol( كونها حمل �رصقة من 

اأنكر املتهم  اإيطاليا و مت فتح حتقيق ب�ضاأنها و الذي  دولة 

)اجلرار  ال�ضاحنة  اأن  لي�رصح  اإليه  التهم املن�ضوبة  الرئي�ضي 

الطريقي( نوع اإيفيكو ملك له �ضخ�ضيا قام ب�رصائها من عند 

لي�ش  اأنه  ت�رصيحاته  موؤكدا يف  اجلن�ضية  ليبي  اآخر  مواطن 

الليبي  الرتاب  اأو خارج  ال�ضاحنات داخل  متعود على قيادة 

بع�ش  جلب  اأجل  من  اجلزائري  الرتاب  دخل  باأنه  مدعيا 

ال�ضلع م�ضيفا باأن �ضديقه اأخطره اأن ال�ضاحنة مبحوث عنها 

تبني  التحقيق  جمريات  اإ�ضتيفاء  مع  و  االأنرتبول  قبل  من 

تورط )املتهم الرئي�ضي( يف ق�ضية حيازة �ضاحنة م�رصوقة 

املكتب  عن  ال�ضادرة  البحث  وثيقة  بدليل  اخلارج  من 

تقدميه  ليتم  االأنرتبول  الدولية  ال�رصطة  الوطني  املركزي 

اأمام اجلهات الق�ضائية  اأين �ضدر �ضده اأمر اإيداع.

ع.ر

�صائقو خط بئر توتة بئر خادم يفر�صون منطقهم
يعاين امل�ضافرون عرب خط النقل بئر خادم وبئر توتة االأمرين ب�ضبب فر�ش ال�ضائقني ملنطقهم، من خالل ا�ضتعمال موقف احلافالت الفرعي 
اأجل التوقف واتخاذه حمطة رئي�ضية النتظار املواطنني بطريقة حرمت العديد منهم من  »les cites vertes«   حماذاة حمطة الوقود من 
التنقل براحة عرب احلافالت التي تتوجه نحو حمطة تافورة اأو اخلروبة والتي مينع �ضائقوها من التوقف يف املحطة ب�ضبب فر�ش نظرائهم من 
خط بئر توتة بئر خادم منطقهم من خالل حتويلها اإىل حمطة توقف اأولوية دون اأخذ اأي اعتبار للع�رصات من املواطنني الذين ينتظرون طويال 

من اأجل التنقل مبا�رصة اإىل العا�ضمة.

قافلة �صياف اجلزائر تزور 4 واليات 

خبر في 
صورة

الذكرى 24 الغتيال 
ال�صاب ح�صني

بني 27 اإىل 29 �سبتمرب 2018

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 11 �صخ�صا

خالل الفرتة املمتدة بني 27 اإىل 29 �ضبتمرب 2018 اإىل غاية �ضبيحة 
اأم�ش على ال�ضاعة الثامنة �ضباحا )اأي خالل 48 �ضاعة االأخرية( 
�ضجلت وحدات احلماية املدنية  4099 تدخل يف عــدة مناطق 

خمتلفة من الوطن وهذا على اإثر تلقي مكاملات اال�ضتغـاثة من  
طرف املواطنني، هذه التدخالت �ضملت خمتلف جماالت اأن�ضطة 

احلماية املدنية �ضواء املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، 
االإجالء ال�ضحي اإخمــاد احلرائق و االأجهزة االأمنية...الخ.

على هذا النحو �ضجلت عدة حوادث مرور منها 13 االأكرث دموية 
ت�ضببت يف وفاة 11ا�ضخا�ش يف مكان احلوادث و اإ�ضابة 22 اآخرين 

بجروح  متفاوتة اخلطورة، مت اإ�ضعافهم يف عني املكان ثم نقلهم اإىل 
خمتلف امل�ضالح االإ�ضت�ضفائية من طرف م�ضالح احلماية املدنية، 
اأثقل ح�ضيلة �ضجلت بوالية امل�ضيلة بوفاة 02 �ضخ�ضني و اإ�ضابة 04 

اآخرين بجروح على اإثر 02 حادثي مرور. 

ماذا يح�صل يف عني و�صارة؟
من  العديد  ت�ضاءل 
املدونني عرب �ضفحات 
التوا�ضل  مواقع 
اأ�ضباب  االجتماعي عن 
�ضكان  جعلت  التي 
ينتف�ضون  و�ضارة  عني 
لل�ضارع،  ويخرجون 
الرتويج  مت  ما  اأن  رغم 
مبا�رصة  عالقة  له 
بال�ضكن وطريقة توزيعه 
على املواطنني، بحيث 
اأكد اأحد املواطنني باأن 
الرثوات  ت�ضيري  �ضوء 
يثورون،  ال�ضكان  جعل 

مبا�رصة مبا  لها عالقة  املعار�ضة  االأحزاب  باأن  متابعون  قال  فيما 
يح�ضل �ضيما واأن الكثري منها تربطها عالقات متينة مع دول اأجنبية 

على حد تعبريهم، ليقول مت�ضاءل:« ماذا يح�ضل بال�ضبط«.

اأم�س  يوم  مرت 
لوفاة   24 الذكرى 
الراحل  املغني 
ح�سني  ال�ساب 
اغتالته  اأن  بعد 
وهو  الغدر   اأيادي 
�سبابه،  ريعان  يف 
الذي  الراحل 
يف  للمراأة  غنى 
اأ�سحى  اأغانيه  كل 

قلوب  يف  حيا 
وحتى  حمبيه 
ح�سني  اليوم، 
�سهادات  ح�سب 
كان  حيه،  اأبناء 
متوا�سعا  اإن�سانا 
وموؤدبا،  وخلوقا 
اأحد  ليقول 
حمبيه:« غدروك 
واأنت الذي و�سعت 

اأولد  يف  اأمان  كل 
بالدك ».

بعد كل هذا الوقت 
�سوت  يزال  ل 
يرمم  املرحوم 
يف  غائرة  جروحا 
الأجيال  قلوب 
ل�سان  و  املتالحقة 
حال  فئات عمرية 

كثرية.

اجلزائر حا�صرة بامل�صابقة العاملية حلفظة القراآن الكرمي
ح�ضورها  اجلزائر  ت�ضجل 
العاملية  بامل�ضابقة 
التي  الكرمي  القراآن  حلفظة 

زغرب  مدينة  حتت�ضنها 
ي�ضارك  حيث  الكرواتية، 
�ضليمان  بن  خالد  ال�ضاب 

ينتمون  م�ضاركا   75 رفقة 
تت�ضمن  حيث  دولة،   42 اإىل 
مراحل  اأربعة  امل�ضابقة 

تتمثل يف ختم القراآن الكرمي 
اأجزاء   5 جزءا،   15 كامال، 

واأحكام التجويد.



العزيز  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  اأجرى 
العامني  الأمناء  �سلك  يف  حركة  بوتفليقة، 
للوليات بعد 48 �ساعة من التغيري اجلزئي 

يف �سلك الولة.
وح�سب بيان لرئا�سة اجلمهورية، نقله موقع 
»�سبق بر�س« فقد مت تعيني فو�سيل �سويفي 

اأمني عام لولية اإليزي، وحمفوظ بن فلي�س 
دابو  و�سليمان  الطارف  لولية  عام  اأمني 
اأمينا عاما لولية بجاية، كما مت تعيني كمال 
البليدة،  لولية  عاما  اأمينا  كربو�س  الدين 
تلم�سان،  لولية  عاما  اأمينا  عروة  عي�سى 
لولية  عاما  اأمينا  زاوي  عبدو  وحممد 

�سعيدة.
احلزاجي  القادر  عبد  غايل  تعيني  مت  كما 
اأوراو  الدين  عنابة، بدر  لولية  عاما  اأمينا 
اأخروف  تيارت، �سعيد  لولية  عاما  اأمينا 
العمري  ق�سنطينة،  لولية  عاما  اأمينا 
عبد  م�ستغامن،  لولية  عاما  اأمينا  بوحيط 

امل�سيلة،  لولية  اأمينا عاما  بطيوي  الكرمي 
اإيدير دباب اأمينا عاما لولية الوادي، ر�سيد 
معمر  خن�سلة ،  لولية  عاما  اأمينا  بوقارة 
مرين اأمينا عاما لولية عني تيمو�سنت، عبد 

الوهاب مولي اأمينا عام لولية البي�س.
ع.ع
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وزير ال�سوؤون الدينية حممد عي�سى :

اجلزائر رف�ست اتفاقية منظمة اإ�سالمية عاملية ملحاربة الإرهاب
.        اأ�سبحنا منوذج يحتذى به يف الق�ساء على الإرهاب       .       قرعة احلج للمو�سم القادم بداية من �سهر اأكتوبر املقبل

اإميان لوا�س

 واأكد الوزير اأن البالد الآن يف مرحلة الوقاية 
لديها  ي�سبح  مل  اجلزائر  لأن  الإرهاب،  من 
اإرهاب حتى ي�ساعدها يف حماربته من كانوا 
على  ال�سوداء  الع�رشية  يف  عليها  يتفرجون 
بالذكرى  الإحتفال  اأن  م�سريا  اجلزائر،  و�سع 
13 مليثاق ال�سلم وامل�ساحلة الوطنية باعتباره 
�سبب نهاية ماأ�ساة وطن باأكمله واإر�ساء �سلح 
اأخطاء  يف  اأبناوؤها  وقع  بعدما  اجلزائر  يف 
الذين  اأبنائنا  نن�سى  ل  وحتى  وجتاوزات، 
الع�رشية  �سنوات  خالل  الغدر  اأيادي  طالتهم 

ال�سوداء.
الدينية  ال�سوؤون  وزير  ثمن  ال�سدد  ذات  ويف 
ثمن ميثاق امل�ساحلة الوطنية الذي اأتى بثمار 

واأوقف  الإرهاب  منابع  جتفيف  يف  وجنح 
نزيف الدماء بالبالد على حد قوله.

اأن  القطاع  يف  الأول  امل�سوؤول  اأ�سار  كما 
للحفاظ  باأنف�سهم  �سحوا  الأئمة  من  العديد 
على اأمن البالد ، مربزا اأن 114 اإماما �سهيدا 
امل�ساجد  ي�سلموا  اأن  رف�سوا  امل�ساجد  من 
للمغامرين الذين ل يعرفون قيمة امل�ساجد، 
عبد  بو�سليمان،  حممد  من  كل  غرار  على 
ال�سقالين،  ال�سغري  حممد  �سميتي،  القادر 
الذين  الأئمة،  من  وغريهم  ع�سكة،  وجمال 
رف�سهم  اأجل  من  والنفي�س  بالغايل  �سحوا 
وتخريب  هدم  معاويل  تكون  فتاوي  اإ�سدار 
الأئمة  هوؤلء  اأن  عي�سى  ،واأ�ساف  للجزائر 
عن  للدفاع  غريوا،  وما  خانوا  وما  بدلوا  ما 
والإعتدال،  والو�سطية  ال�سحيح  الإ�سالم 

اأجله  من  اإ�ست�سهد  الذي  املرياث  يعد  لأنه  
ال�سهداء.

قرعة احلج للمو�سم القادم 
بداية من �سهر اأكتوبر 

املقبل
الدينية  ال�سوؤون  وزير  ك�سف  اأخرى  جهة  من 
والوقاف حممد عي�سى، اأن عملية قرعة احلج 
للمو�سم القادم من املفرت�س اأن تبداأ يف �سهر 
اأكتوبر، مو�سحا اأن الهدف من عملية التح�سري 
املبكر ملو�سم احلج هو خف�س تكاليفه التي 
ال�سعودية  ال�رشيبة  ال�سنة جراء  ارتفعت هذه 

اجلديدة بحوايل 2.5 مليون.

العمارات  اإيجار  عملية  اإن  الوزير  وقال 
لإ�سكان احلجاج �ستنطلق يف دي�سمرب القادم، 
اأن العملية ت�سمل التعاقد مع الناقلني  م�سريا 
العقار  �سوق  اأن  م�سريا  الإطعام،  و�رشكات 
اإ�سايف  ب�سبب فتح عدد  انتع�س  ال�سعودية  يف 

لإ�سكان احلجاج.
وطالب وزير ال�سوؤون الدينية من مدير املركز 
ف�ساءات  فتح  ب�رشورة  الثقايف،  الإ�سالمي 
بث  اأجل  من  والطالب   لل�سباب  لإ�ستقطاب 
اأ�رشطة وبحث للنقا�س حول الأفكار اجلديدة، 
منبع  من  الوافدة  اجلديدة  الأفكار  ومناق�سة 
اإيدولوجية  اإلينا  ورد  الذي  واحدة،  م�سكاة 
الإرهاب وبث اأفكار  التق�سيم والتمييز ح�سب 
و�سوء  واملثلية  والإباحي  والأفكار  املذاهب 

الأخالق وتيئي�س ال�سباب.   

 يف ذكرى تاأ�سي�سه الـ55، 
احلاج جيالين يوؤكد من تيزي وزو:

 »الأفافا�س هو البديل
 الدميقراطي الوحيد باجلزائر«

الوطني مببادرة الجماع  •        متم�سكون 
غياب ب�سبب  منهار  "•        اقت�سادنا 

 النظرة ال�ست�سرافية

رئي�س حزب عهد 54 فوزي رباعني

اخليارات القت�سادية احلالية 
مل تاأت بنتيجة

القوى  جبهة  جيالين  حممد  احلاج  قدم 
ال�سرتاكية على اأنها البديل الوحيد القادرة 
على اإعطاء متنف�س دميقراطي للجزائريني، 
وتعاملها  ال�سلطة  تعنت  �سماه  ما  ب�سبب 
احليادي مع كل امللفات التي اأ�سحت تهدد 
على   �سدد  البلد من جوانب عدة، يف حني 
الإجماع  مببادرة  املعار�س  احلزب  مت�سك 
والتي   2013 نهاية  اأطلقها  التي  الوطني 

و�سفها باحلل الواجب العتماد عليه.
الراحل  حزب  لتاأ�سي�س   55 الذكرى  ويف 
ح�سني اأيت اأحمد اأكد احلاج حممد جيالين 
احلزب  هو  الأفافا�س  باأن  وزو،  تيزي  من 
يف  البديل  خلق  باإمكانه  الذي  الوحيد 
على  متييعا  تعرف  التي  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
م�ستويات عدة، وراح ذات امل�سدر اإىل اأكرث 
من ذلك ملا اأو�سح اأن التم�سك اجلزائر هي 
ال�سرتاكية  القوى  التي جعلت جبهة  ال�سمة 
املعار�سة  دهليز  يف  بقائها  رغم  متما�سكة 
و�سدد   ،1963 �سبتمرب  منذ  اختارته  التي 
بالت�رشفات  و�سفها  ما  على  جيالين  احلاج 
اأنها  اأكد  التي  ال�سلطة،  قبل  من  التعنتية 
رغم  معار�سيها،  مع  ترهيبي  ب�سكل  تعمل 
الوقت  يف  اجلميع  اإىل  حتتاج  اجلزائر  اأن 
الراهن، ب�سبب الظروف ال�سعبة التي حتيط 
بها على م�ستويات عدة، حيث قال:« اجلزائر 
�سعف  اأهمهما  عدة،  م�ساكل  تعاين  اليوم 
ال�سلطة احلاكمة، وغياب دولة القانون التي 

نوفمرب  مبادئ  عن  التخلي  بعد  �سد  جتجُ مل 
ووثيقة ال�سومام«.

اإىل  املتحدث  ذات  تطرق  اأخر  �سياق  ويف 
املبادرات ال�سيا�سية التي قدمها الأفافا�س 
لل�سلطة من اأجل احلوار، حيث قال:« جبهة 
منذ  مبادرات  قدمت  ال�سرتاكية  القوى 
بداية  �سنة  متثل  التي   2013 غاية  1965اإىل 
الرتويج ملبادرة الإجماع الوطني«، متابعا:« 
لكن بدون جدوى فال�سلطة ل تتوافق مع كل 
القوى  جبهة  تتبناه  ال�سلمي  احلوار  اأ�سكال 
يتوقف عند  ال�سرتاكية«، حاج اجليالين مل 
ال�سلطة  اأن  على  �سدد  حيث  احلد  هذا 
و�سفها  التي  ال�سعب  مطالب  حتى  ترد  مل 
على  وتعمل  بل  تعنتها،  ب�سبب  بامل�رشوعة 
نظري  ل  تطورا  ت�سهد  اجلزائر  باأن  الرتويج 

له رغم اأن العك�س هو الواقع.
جلبهة  الأول  ال�سكرتري  اأفاد  الأخري  ويف 
الوطني  القت�ساد  باأن  ال�سرتاكية  القوى 
باملهلهل  اإياه  وا�سفا  كبريا  تراجعا  ي�سهد 
النظرة  عن  عجزها  اأخرى  مرة  يبني  الذي 
اإظهار  على  قادرة  ا�ست�رشافية  برئا�سة 
النقائ�س الواجب معاجلتها يف هذا اجلانب 
وال�سعف  النق�س  هذا  م�سيفا:«  احل�سا�س، 
يف الت�سيري جعل ال�سلطة تعتمد على �سندوق 
ال�سناديق  من  يعد  الذي  الإيرادات  �سبط 

الوطنية املربطوة بالأمن القومي«.
علي عزازقة

جدد رئي�س حزب عهد 54 علي فوزي رباعني، 
اأم�س ال�سبت باجلزائر العا�سمة، التاأكيد على 
اقت�سادية  »اإ�سالحات  اإىل  الذهاب  �رشورة 

عميقة« كفيلة باإنهاء التبعية للمحروقات.
لأ�سغال  افتتاحه  لدى  رباعني،  واأو�سح 
للمجل�س الوطني للحزب، اأن ال�سبيل الوحيد 
لإر�ساء  اقت�ساد وطني قوي هو »اإ�سالحات 
بفتح  للمحروقات«  التبعية  تنهي  عميقة 
قطاعي  �سيما  وتطوير  لال�ستثمار  املجال 
ال�سيا�سة  اأن  واعترب  وال�سياحة  الفالحة 
طبع  اإىل  اللجوء  غرار  على  اليوم  املنتهجة 
النقود »لن تاأتي بنتيجة بل �ستزيد من تفاقم 
للقدرة  املتوا�سل  النهيار  بدليل  الو�سعية 

انعدام  ب�سبب  الت�سخم  وارتفاع  ال�رشائية 
تدابري  ال�سياق  نف�س  يف  وانتقد  الإنتاج«. 
قانون املالية ل�سنة 2019 الذي »مل تختلف« 
»تغيري  �سوى  ال�سابقة  القوانني  عن  ح�سبه 
اآخر،  مو�سوع  للبرتول«ويف  املرجعي  ال�سعر 
طالب رئي�س احلزب فتح احلوار مع النقابات 
بها  تطالب  التي  النقاط  ملعاجلة  امل�ستقلة 
على  باملنا�سبة  م�سددا  الجتماعية  اجلبهة 
املناطق  مواطني  مبطالب  التكفل  �رشورة 
نقا�س  بفتح  البطالة  م�ساألة  �سيما  اجلنوبية 
ناجعة  حلول  اإيجاد  �ساأنه  من  حقيقي 

ودائمة.
م.�س 

بعد مرور 48 �ساعة من التغيري اجلزئي للولة:

حركة يف �سلك الأمناء العامني للوليات

الأمني العام حلركة الإ�سالح الوطني فياليل غويني

نقرتح يوما وطنيا مليثاق ال�سلم و امل�ساحلة 

اأعلن تر�سحه لرئا�سيات 2019، عبد العزيز بلعيد:

»حزبنا لي�س جمعية م�ساندة لأي �سخ�سية �سيا�سية«

املحامي فاروق ق�سنطيني

يجب طي ملف املاأ�ساة الوطنية نهائيا
.       تعزيز ميثاق ال�سلم وامل�ساحلة الوطنية مهمة جميع الأطراف

غويني  فياليل  الوطني  الإ�سالح  حركة  رئي�س  دعا 
اأم�س ال�سبت بامل�سيلة اإىل »ا�ستيعاب حمتوى  قانون 

ال�سلم و امل�ساحلة الوطنية و 
دوره التاريخي يف ا�ستقرار البالد«،و اأو�سح غويني 
ال�سيا�سية  ت�سكيلته  مبنا�سلي  جمعه  لقاء  خالل 
كلم �سمال غرب   75( الثقايف لعني احلجل  باملركز 
ولية امل�سيلة( اأن هذا ال�ستيعاب مير عرب » تلقني 

بهذا  يتعلق  ما  كل  يف  ت�سب  حما�رشات  و  درو�س 
عا�سته  القادمة مما  الأجيال  بغية حت�سني  امليثاق 
املا�سي«،و�رشح  القرن  ت�سعينيات  خالل  اجلزائر 
و  ال�سلم  »ميثاق  اأن  الوطني  الإ�سالح  حركة  رئي�س 
وطني  يوم  له  يكون  اأن  ي�ستحق  الوطنية  امل�ساحلة 
الأ�سعدة  جميع  على  جناح  من  حققه  ملا  بالنظر 
ال�ستقرار  و  الأمن  ا�سرتجاع  من  مكن  اأنه  اأهمها 

هو   �سبتمرب   29 تاريخ  اأن   م�سيفا  باجلزائر«،  
ال�سعب  عموم  على  نف�سها  تفر�س  وطنية  »منا�سبة 

اجلزائري ».
و جدد غويني دعوته اإىل »تفعيل املادة 47 من ميثاق 
الفئات  بع�س  لت�سمل  الوطنية  امل�ساحلة  و  ال�سلم 
اإ�سافة  ال�سوداء  الع�رشية  �سنوات  من  املت�رشرة 
الإرهاب«و  و �سحايا  املفقودين  التكفل مبلف  اإىل 

ال�سياق طالب غويني بحماية هذا امليثاق  يف ذات 
الذي اعتربه »مك�سبا وطنيا هاما من جميع اأ�سكال 
اإىل امل�سا�س  اأن تف�سي  ال�ستغالل التي من �ساأنها 
بالهدف الأ�سمى مليثاق ال�سلم و امل�ساحلة الوطنية 
» ، و يتم ذلك -ح�سبه- باإلتفاف الطبقة ال�سيا�سية و 

ال�سعب اجلزائري حوله.
م.�س

عبد  امل�ستقبل  جبهة  حزب  رئي�س  خرج 
العزيز بلعيد عن �سمته ب�ساأن موقف حزبه 
تر�سحه  عن  واأعلن   ،2019 رئا�سيات  من 
ر�سميا لهذا املوعد املهم، كا�سفا عن نيته 
اأي  م�ساندة  ولي�س  ال�سلطة  اإىل  بالو�سول 
اأو الرت�سح  البقاء  اأخرى ترغب يف  �سخ�سية 

لرئا�سة اجلمهورية.
حزبنا لن يكون جمعية م�ساندة، بهذه العبارة 
ك�سف عبد العزيز بلعيد عن رغبته بالرت�سح 

ب�سكل  معلنا  ومناف�سة  اجلمهورية  لرئا�سة 
�سمني عن عدم �سريه يف فلك اأحزاب املولة 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  دعت  التي 
اإىل �رشورة الرت�سح لعهدة جديدة  بوتفليقة 
من اأجل ا�ستكمال ما �سمته م�ساريع التنمية 
التي انطلق بها منذ جميئه اإىل �سدة احلكم 
يف 1999، رئي�س حزب جبهة امل�ستقبل على 
اأن  الثاين حلزبه �سدد على  هام�س املوؤمتر 
هدف حزبه منذ تاأ�سي�سه يتمثل يف الو�سول 

اإىل ال�سلطة هو الو�سول اإىل ال�سلطة.
اأم�س  اأول  الثقة  ددت فيه  بلعيد قد ججُ وكان 
امل�ستقبل  جبهة  حلزب  كرئي�س  اجلمعة 
راأ�س حزبه،  ثانية على  ليفوز بفرتة رئا�سية 
واأكد خالل ذلك اأن الو�سع ال�سيا�سي الراهن 
الد�ستور  �سنعوا  من  اأن  قائال  ير�سيه،  ل 
يجب عليهم اأن يحرتموه، معربا عن ا�ستيائه 
ال�سديد من قيام بع�س الأطراف باملتاجرة 
باملاأ�ساة الوطنية م�سريا اإىل اأن الولء يجب 

م�سيفا  لالأ�سخا�س،  ل  للجزائر  يكون  اأن 
اأخرى  جهة  ومن  الت�رشيح،  ذات  خالل 
امل�ستقبل يف  رئي�س حزب  م�ساركة  �ستكون 
ال�ستحقاق الرئا�سي املزعم اإجراوؤه بعد 6 
الرتبة  احتل  نوعها، حيث  الثانية من  اأ�سهر 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  بعد  الثالثة 
بن  علي  الطالئع  حزب  ورئي�س  بوتفليقة 

فلي�س.
علي عزازقة

اجلهات  ق�سنطيني،  فاروق  طالب 
ال�سلم  ميثاق  بتعزيز  الو�سية 
تدابري  وفق  الوطنية،  وامل�ساحلة 
جديدة تكون بادرة اأولوية من اأجل طي 
�سدد  حني  يف  الوطنية،  املاأ�ساة  ملف 
حققت  الوطنية  امل�ساحلة  اأن  على 
ن�سبة 95 باملائة من اأهدافها املن�سودة 
رغم ال�سعوبات التي كانت حجرة ثغرة 
بالن�سبة ملن كان يريد تطبيقها يف ظل 
لفرتة  اجلزائري  عا�سه  الذي  العنف 
لي�ست بالق�سرية. وقال الرئي�س ال�سابق 
حلماية  ال�ست�سارية  الوطنية  للجنة 

ت�رشيح  يف  الإن�سان،  حقوق  وترقية 
على  يجب  اإنه  »tsa عربي«،  ملوقع 
الع�سكريني  ق�سية  معاجلة  ال�سلطات 
من  �سل�سلة  �سنوا  والذي  امل�سطوبني 
الحتجاجات يف الفرتة الأخرية، �سيما 
تقت�سي  املقبلة،  املرحلة  اأن  واأن 
الفئات  كل  لت�سمل  تكميلية  اإجراءات 
املت�رشرة من املاأ�ساة الوطنية، وبعدها 
التوجه نحو عفو �سامل الذي قد يكون 
اأخر قرار يتخذه الرئي�س بوتفليقة لطي 
اأخر  �سياق  ويف  نهائيا،  اجلمر  �سنوات 
الوطنية  بامل�ساحلة  امل�سدر  ذات  نوه 

على  اإيجابيا  كان  تاأثريها  اأنها  واأكد 
اأو�سح:«  حيث  كبرية،  بن�سبة  اجلزائر 
يعيد  لإجراء  بحاجة  كانت  البالد 
احلرب  من  ويخرجها  للبالد  ال�سكينة 
ميكن  تعي�سها…  كانت  التي  الأهلية 
القول اأن امل�ساحلة اأغلقت باب الفتنة 
امل�ساكل  ملواجهة  املجال  وفتحت 

القت�سادية والجتماعية للبالد«.
على  ق�سنطيني  رد  اآخر  �سياق  ويف 
منتقدي امل�ساحلة الوطنية التي مرت 
باأن  اأكد  حيث  اإقرارها،  على  �سنة   13
تف�سي  يف  �سببا  يكن  مل  القانون  هذا 

من  يراد  م�سيفا:«  الالعقاب،  �سيا�سة 
اجلزائر  اإبقاء  خرجات  هكذا  خالل 
يف دوامة العنف« وتابع قوله:« اجلزائر 
يف  طبقت  التي  القاعدة  عن  تخرج  مل 
اإفريقيا  جنوب  ففي  الدول  من  كثري 
هناك  كانت  النا�س جماعيا  يعاقب  مل 
التلفزة  عرب  بثت  و�سهادات  اعرتافات 
ولكن مل نرى العقاب الذي يريد البع�س 
بذالك  وهم  اجلزائر  يف  يطبقوه  اأن 
نبقى يف دوامة من ت�سفية  اأن  يريدون 

احل�سابات«.
علي عزازقة

اأكد وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف حممد عي�سى اأن اجلزائر لحتتاج م�ساعدة يف حماربة الإرهاب، م�سريا اأنها اأ�سبحت منوذجا يحتدى به يف الدول الكربى يف الق�ساء على هذه الظاهرة. ك�سف وزير 
ال�سوؤون الدينية والأوقاف، حممد عي�سى اأن اجلزائر خالل افتتاح املو�سم الثقايف 2018/2019 مبنا�سبة الذكرى الـ 13 للم�سادقة على ميثاق ال�سلم وامل�ساحلة الوطنية وكذا الندوة الرابعة 

للمركز الثقايف الإ�سالمي، بدار الإمام اأن اجلزائر رف�ست اتفاقية حماربة التطرف يف اجلزائر التي قدمتها منظمة اإ�سالمية عاملية رغم امتنان احلكومة للجهود التي قامت بها، مو�سحا اأن 
�سبب الرف�س هو متكن اجلزائر من الق�ساء على الإرهاب من جذوره ومنابعه لدرجة اأنها اأ�سبحت منوذجا يحتدى به يف الدول الكربى يف هذه املو�سوع.



ذات  ال�سياق  نفت  ذات  ويف 
يتم  مل  اأنه  املتحدثة   بالقول 
ت�سجيل اأي رف�ض لتمويل م�ساريع 
طرف  البنوك  من   « »اأن�ساج 
اأنه  العمومية  اخلم�سة   م�سرية 
قبل  من  امللف  قبول  مبجرد 
امللفات �سيقوم  جلنة درا�سة 
امل�رشوع  بتمويل  تلقائياً  البنك 
يوما   60 تتجاوز  ال  فرتة  يف   ،
نظام  مع  تعمل  ال  البنوك  اإن  كما 
ال  فهم  اأخرى،  وبعبارة  احل�س�ض 
امل�رشوعات  عدد  اأبًدا  يحددون 
�سنوًيا فتمويل  �سيتم متويلها  التي 
التنمية  حاجات  متليها  امل�ساريع 
حني  يف  واالقت�سادية«،  املحلية 
دح�ست   �سمرية جيدر املعلومات 
االإعالم  و�سائل  بع�ض  يف  الواردة 
اجلزائرية باأنه مت   رف�ض البنوك 
بتمويل م�ساريع  » كناك« و«اأجنام« 
تر�سيد  �سيا�سة  و«اأن�ساج«   ب�سبب 
النفقات  التي اعتمدتها احلكومة 

اجلزائرية  منذ عام 2016.
جيدر  �سمرية  اأكدت  جهتها  ومن 
من  طلبًا  االأكرث  القطاعات  اأن 
قطاعات  يف  تتمثل  ال�سباب 
كال�سناعات  وال�سناعة  الزراعة 
وتكنولوجيا املعلومات  التحويلية 
هذا  وعلى   ، والبيئة  واالت�ساالت 
املعاجلة  �سهدت  فلقد  االأ�سا�ض 
اإن�ساء  يف  نوعية  قفزة  ال�سناعية 
وحدات االإنتاج فلقد مت اإن�ساء عدد 

الب�سكويت  اإنتاج  كبري من وحدات 
يف اإطار م�ساريع  ال�سباب املدعمة 
لدعم  الوطنية  طرف الوكالة  من 
وال   ، اأن�ساج«  ال�سباب  »  الت�سغيل 
�سيما بعد حظر اال�سترياد على ما 

يقارب 900 منتوج«.
 

رفع التجميد عن بع�ض 
امل�شاريع

 
القطاعات  حول  �سوؤال  على  وردا 
امل�رشيف،  للتمويل  املجمدة 
 « »اأن�ساج  الوكالة  جيدر  اإن  قالت 
وفقا  امل�سميات  بتحديث  تقوم 
لكل  االقت�سادية  لالحتياجات 
نح  ،  حيث  متمُ حملية  منطقة 
امل�ساريع  التي  لبع�ض  اإعفاءات 

موؤكدة   ، جتميدها  �سبق 
ت�سعى  »اأن�ساج«  اأن   وكالة 
دائما  لتلبية  االحتياجات 
عنها  عربت  املحلية  التي 
الرغم  املحلية  على  ال�سلطات 
جتميدها  واملتعلقة  من 
امل�سافرين  نقل  م�ساريع  بتمويل 
اأن  مو�سحة  ال�سيارات ،  وكراء  
امل�ساريع  من  العديد  هناك 
وجود  يثبت  ما  وهذا  جنحت 
يف  املنتوجات  من  العديد 
اجلزائرية » اأما  ال�سوق 
بالن�سبة  للموؤ�س�سات ال�سغرى التي 
�سمان  �سندوق  فهناك  تنجح  مل 
�سوف  االئتمان )FGAR( الذي 
القر�ض امل�رشيف  ي�سدد 70٪ من 

للبنك«.

 
»اأن�شاج »ت�شعى ل�شمان 

االكتفاء الذاتي يف 
متويل امل�شاريع

 
�سداد  مبعدل  يتعلق  وفيما 
ك�سفت املديرة  حني  القر�ض  يف 
الوطنية  للوكالة  العامة 
»اأن�ساج  ال�سباب  لدعم  ت�سغيل 
اال�سرتداد  الأن�ساج  معدل  » اأن 
 ،  2017 عام  يف   ٪  84 من  يقرتب 
و  اجلهاز  »كفاءة«  ويثبت  »كبري«  وهو 
يف هذا ال�سدد  قالت  اأن هذه الوكالة 
املتمثل  حتقيق  هدفها  من  تقرتب  
متويل  يف  الذاتي  االكتفاء  �سمان  يف 
خلق  يف  �ساهم  امل�ساريع  والذي 
الفوائد  املمنوحة  اأن  كما  الرثوة  ، 
احل�س�ض  وح�سة  ال�سباب  وم�ساركة 
املزايا  عن  تختلف   2011 عام  قبل 
اإن�ساوؤها  التي مت  لل�رشكات  املمنوحة 
بعد عام 2011«  من خالل حتديد اأن 
فالقرو�ض  امل�رشيف  االئتمان  »�سداد 
فقط  يتم   ،  2011 عام  اخلا�سة  قبل 
بعد بدء ت�سغيل امل�رشوع و من ناحية 
التي  ال�سغرية  اأخرى  بال�رشكات 
اأن�سئت بعد عام 2011 مبعدل مدعوم 
هناك  كان   ، امل�رشيف  االئتمان  من 
يعني  وهذا   ، �سنوات   3 ملدة  تاأخري 
خالل  �سيء  اأي  تدفع  ال�رشكة  ال  اأن 
الثالثة االأوىل �سنوات من دخوله حيز 
، كان هناك حت�سن  واأي�سا   ، الت�سغيل 

يف �سعر الفائدة اإىل 100  باملائة .

مليار   2،052 للجزائر  التجاري  العجز  بلغ 
من  االوىل  ا�سهر  الثمانية  خالل  دوالر 
مليار  190ر8  قدره   عجز  مقابل   2018
 2017 �سنة  من  نف�سها  الفرتة  خالل  دوالر 
باملائة،  9ر74  بن�سبة  انخفا�سا   ما  ميثل   ،

اجلمارك  من  ال�سبت   اأم�ض  علمت  ح�سبما 
342ر28مليار  اىل  ال�سادرات   ارتفعت   و 
اإىل  جانفي  من  املمتدة  الفرتة  خالل  دوالر 
نهاية اأوت 2018 مقابل  952ر22مليار دوالرا 
بزيادة    ، �سنة 2017  نف�سها من  الفرتة  خالل 

قدرها 39ر5مليار، بن�سبة )+48ر23٪(، ح�سب 
الوطني لالإر�سال و نظام املعلومات  املركز 
الواردات  وانخف�ست   . للجمارك  التابع 
ب�سكل طفيف اإىل  394ر30مليار دوالر مقابل  
142ر31مليار دوالر يف الفرتة نف�سها من العام 

املا�سي،  بانخفا�ض قدره  748 مليون دوالر 
)-40ر2باملئة ( و غطت ال�سادرات 93 باملئة  
من الواردات  خالل الثمانية ا�سهر االوىل من 
�سنة 2018 ، مقابل   74 باملائة خالل الفرتة 

نف�سها من العام املن�رشم. 

القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل  قام 
ال�سبت  اأم�ض  يوم  �سبيحة  جالوي 
ملختلف  فجائية  وتفقد  عمل  بزيارة 
طور  يف  املوجودة  ال�سكنية  الربامج 
�سارمة  تعليمات  وجه  كما   ، االجناز 
التهيئة  اأ�سغال  ا�ستكمال  يف  لالإ�رشاع 

ورفع خملفات البناء .
القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل  وجه 
جلميع  �سارمة  تعليمات  جالوي 
امل�سوؤولني على اجناز خمتلف  الربامج 
ال�سكنية مبا فيهم مدراء الديوان العام 
 ، ال�سكن   ، العقاري  والت�سيري  للرتقية 
الدرا�سات  مكاتب   ، والتعمري  البناء 
اأجل  من   ، املقاوالتية  واملوؤ�س�سات 

اجال  حتديد  و  م�سوؤولياتهم  حتمل 
اأجل االإ�رشاع يف ا�ستكمال  معينة من 
امل�ساريع  ملختلف  املتبقية  االأ�سغال 
اأ�سغال  ور�سات  غرار  على   ، ال�سكنية 
ال�سكني  بالقطب  العمومية  ال�سكنات 
 « »اخلفجي  الن�رش  بحي  اجلديد 
التهيئة  اأ�سغال  ور�سات  اإ�سافة   ،
 ، الن�رش  بحي  العقارية  للتجزئات 
اجناز  ا�سغال  ور�سات  معاينة  مع 
بورقلة،  املدعمة  الرتقوية  ال�سكنات 
اأ�سغال  ور�سات  معاينة  عن  ناهيك 
 ، ورقلة  مبدينة  عدل  �سكنات  اجناز 
حيث �سدد امل�سوؤول االأول على الهيئة 
التنفيذية على �رشورة تكاتف اجلهود 

الرقابية  ل�سمان  االأدوات  وتفعيل 
وفقا  ال�سكنية  الوحدات  جميع  اجناز 
مثلما  املحددة  واالآجال  للمعايري 

تن�ض عليه دفاتر ال�رشوط.
الرجل  عاين  فقد  ثانية  جهة  من 
التجزئات  تهيئة  ور�سة  بورقلة  االأول 
قطعة   2000 بـ  املقدرة  االجتماعية 
 ، احل�رشي  للبناء  �ساحلة  اأر�ض 
خمطط  على  امل�رشفون  قدم  حيث 
بامنديل  بحي  التجزئات  هذه  اجناز 
اجناز  مدى  ما  حول  �ساملة  قراءة 
العقاري  الوعاء  بذات  جديدة  مدينة 
اأن  و  تربوية و�سحية  موؤ�س�سات  ت�سم 
مبرافق  دعمها  ال�رشورة  اقت�ست 

ال�ساكنة  لت�سجيع  وخدماتية  اإدارية 
على تثبيتهم بها .

الوايل  �سدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املكلفة  املوؤ�س�سات  مع  اللهجة 
ب�سحب  وتعهد  املتقاع�سة  باالجناز 
تلتزم  مامل  حالة  يف  منها  امل�ساريع 
باآجال الت�سليم ووفقا للمعايري التقنية 

والقانونية املعمول بها .
�ستوزع  ورقلة  والية  اأن  بالذكر  جدير 
من  اأكرث  اجلارية  ال�سنة  نهاية  قبل 
1000 وحدة �سكنية اجتماعية ايجارية 
قرر  بعدما  م�ستحقيها  على  عمومية 

الوايل تفعيل جلان التوزيع .
اأحمد باحلاج 

املديرة العامة �شمرية جيدر:

خالل الثمانية اأ�شهر االأوىل من 2018  

توعد املقاولني املتقاع�شني

 2000 قطعة اأر�ض بحي بامنديل توزع على م�شتحقيها  قريبا

حكيم مالك  

»البنوك العمومية مل تتوقف 
عن متويل م�ساريع »اأون�ساج«

تراجع العجز التجاري  للجزائر بقرابة 75 باملائة  

وايل ورقلة يف زيارة فجائية ملختلف الربامج ال�سكنية
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وزير االإعالم جمال كعوان يوؤكد

الإعالم اجلواري ركيزة يف 
تعميم قيم ال�سلم و الت�سامح

ح�شرها م�شوؤولون كبار يف الدولة و روؤ�شاء 
اأحزاب و وجوه اإعالمية 

 ت�سيع جنازة جثمان ال�سحفي
 بطا�ش مبقربة مدوحة تيزي وزو

اأكد وزير االت�سال، جمال كعوان، 
على  الدفلى  بعني  ال�سبت  اأم�ض 
اأهمية االإعالم اجلواري يف ن�رش 
الت�سامح   قيم  و  ال�سلم  ثقافة 
كلمة  يف  كعوان  ال�سيد  واأو�سح 
األقاها خالل ملتقى نظم مبنا�سبة 
مليثاق  ال13  بالذكرى  االحتفال 
اأن  الوطنية  امل�ساحلة  و  ال�سلم 
يقت�رش  ال  اجلواري  االإعالم   «
فقط على االهتمام باالن�سغاالت 
عليه  يجب  بل  للمواطن  اليومية 
ال�سلم  ثقافة  ن�رش  ي�ساهم يف  اأن 

و قيم الت�سامح«.
ال�سدد  هذا  يف  الوزير  وقال 
يعد  انه  اإىل  باالإ�سافة  اأنه 
عن  الدفاع  فاإن  وطنيا  واجبا 
ال�سلم  ثقافة  و  الت�سامح  قيم 
اأي�سا  هي  عليهما  احلفاظ  و 
اإرث  و  جماعية  »م�سوؤولية 
لالأجيال  نورثه  اأن  يجب  مقد�ض 
القادمة جيل بعد جيل«واعترب اأن 
ميثاق  ثمرة  هو  الهدوء  ا�ستعادة 
الوطنية مما  امل�ساحلة  و  ال�سلم 
�سمح باإعادة ديناميكية التنمية و 
اال�ستثمار ب�سفة عامة م�سريا اإىل 

الدور الذي لعبه االإعالم الوطني 
و  الديناميكية  هذه  حتقيق  يف 
القيام  يف  باحرتافيته  م�سيدا 
حديثه  معر�ض  يف  و  مبهامه. 
امل�ساحلة  و  ال�سلم  ميثاق  عن 
الوطنية ا�ستذكر الوزير امل�ساركة 
الهائلة لل�سعب اجلزائري يف هذا 
»على  يربهن  ما  وهو  اال�ستفتاء 
اإرادته يف نبذ كل اأ�سكال العنف و 
التطرف«واأ�ساف يف هذا ال�سياق 
»بف�سل الروؤية امل�ستنرية لرئي�ض 
بوتفليقة  العزيز  اجلمهورية عبد 
هذا  الأبناء  الكبرية  ت�سحيات  و 
املا�سي  �سفحة  طي  مت  الوطن 
الدامي نهائيا »،  منوها بالتجربة 
اجلزائرية يف جمال امل�ساحلة و 
ت�ستلهم  منوذجا  اأ�سبحت  التي 
متيزت  و  االأخرى  البلدان  منه 
 13 ال  بالذكرى  االحتفاالت 
امل�ساحلة  و  ال�سلم  مليثاق 
بتنظيم  الدفلى  بعني  الوطنية 
عبد  االأمري  الثقافة  بدار  ملتقى 
ال�سلم  »من  عنوان  حمل  القادر 
متعددة  تنمية  اإىل  امل�ساحلة  و 

االأبعاد«. 

جنازة  اأم�ض  ظهرية  �سيعت   
جثمان  ال�سحفي بطا�ض يو�سف 
الذي تويف اأول اأم�ض اثرى �سكتة 
اأم�ض  اأوّل  الرثى  مفاجئة  قلبية 
تيزي  والية  يف  مدوحة  مبقربة 
وزو بح�سور وجهة عديدة منها 
غرار  على  �سيا�سية  و  اإعالمية 
رئي�ض حزب التاج عمار غول و 
رئي�ض حزب االأر�سيدي حم�سن 
من  الربملان  نواب  و  بلعبا�ض 
خمتلف الكتل احلزبية و نقابية 
على غرار االأمني العام لالحتاد 
عبد  اجلزائريني  للعمال  العام 
املجيد �سيد �سعيد وقد اأم�سى 
الفقيد الذي كان اأديبا و�سحفيا 
ومتخ�س�سا اأكرث من 30�سنة يف 
تعاون  وقد  املكتوبة  ال�سحافة 

االأنباء  وكالة  مكتب  مع  اأوال 
العا�سمة  باجلزائر  اجلزائرية 
التحرير  بق�سم  االلتحاق  قبل 
ليومية ”ل�سوار داجلري” الناطقة 
بالفرن�سية ويف ال�سنوات االأخرية 
فاأ�سبح  النهار  قناة  اإىل  ان�سم 
يركز ن�ساطه للمجال التلفزيوين 
ن�ساطه  الفقيد  عن  عرف  كما 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  الدوؤوب 
الوطنية واملحلية مب�ساركته يف 
العديد من اللقاءات اأو الندوات 
تن�سيط  عن  ف�سال  وامللتقيات 
منا�سبات  يف  املحا�رشات 
الراحل  اأ�سهم  خمتلفة.وقد 
 53 يناهز  عمر  عن  تويف  الذي 

�سنة.
ح- كرمي

اأكدت املديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم ت�شغيل ال�شباب »اأن�شاج »�شمرية جيدر اأم�ض اأنه على الرغم من االأزمة االقت�شادية 
احلالية   يف اجلزائر اإال اأن الدولة توا�شل �شيا�شتها يف دعم الت�شغيل وخلق االأعمال من طرف »اأن�شاج »  وعليه فاالأزمة املالية 

مل توؤثر على االآليات املخ�ش�شة لتمويل م�شاريع ال�شباب  فلدينا كل الو�شائل واالإمكانيات  للحفاظ على هذا اجلهاز.
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الآلف يطرقون اأبواب الق�ساء ل�سرتجاع اأموالهم

وكاالت �سياحية حترتف الن�سب و ت�سلب املاليري من اجلزائريني
تعرف مكاتب ووكالت ال�سياحية يف اجلزائر اإقبال �سديدا من قبل املواطنني خالل الآونة الأخرية من اأجل التكفل بكافة اإجراءات وم�ساريف ال�سفر والهجرة 

نحو اخلارج ، ب�سبب التعقيدات الكبرية التي تواجهها اأمام ال�سفارات و الهيئات الأجنبية و اأمام هاته احلاجة و كذا الإقبال الكبري عليها ، اأخدت بع�ض الع�سابات 
هاته احلالة كمنفذ لعمليات الن�سب و الإحتيال بتاأ�سي�ض وكالت وهمية ل�سلب الأموال اأو حتى عن طريق وكالت حقيقية والدليل على ذلك كم الق�سايا الهائل 

للمواطنني الذين باتوا يطرقون اأبواب املحاكم من اأجل ا�سرتجاع اأموالهم التي اأخذت على يد مكاتب ال�سياحية ...

ل/منرية

ع�سابة اإجرامية توؤ�س�ض 
قن�سليات لل�سم�سرة 

يف جوازات و تاأ�سريات 
ال�سفر نحو كرواتيا

تلج�أ  التي  املج�الت  اأبرز  من 
يف  االإجرامية  الع�ص�ب�ت  له� 
املتعلقة  تلك  هي  التزوير  جم�ل 
ال�صفر  ت�أ�صريات  و  بجوازات 
ب�لنظر للرغبة الكبرية التي جتت�ح 
ال�صب�ب اجلزائري يف الهجرة نحو 
اخل�رج وكمث�ل عن ذلك هي اأحد 
ع�جلته  التي  اتزوير  ملف�ت  اأكرب 
موؤخرا  راي�س  مراد  بئر  حمكمة 
لع�ص�بة خطرية لتزوير و ال�صم�رسة 
ال�صفر لدولة كرواتي�  ت�أ�صريات  يف 
ا�صخ��س  ثالثة  من  واملتكونة 
غذائية  مواد  بت�جر  االمر  ويتعلق 
�صي�حية  وك�لة  �ص�حب  رفقة  ق�م 
ال�صي�رات  لغ�صل  مبحل  ع�مل  و 
تقوم  ك�نت  التي  الع�ص�بة  وهي 
الغرب�ء  ال�صب�ب  من  عدد  بتمكني 
ري��صية  دورة  و  برتب�س  ب�للح�ق 
الري��صيني  و  للطالب  خم�ص�صة 
الت�ص�من  جمعية  اأع�ص�ء  من 
ع�دة  تتم  التي  الطالبي  الوطني 
الطالبية  ب�لتن�صيق مع املنظم�ت 
املكتب  رع�ية  حتت  الكرواتية 
وفق�  اجلزائري  والوطني  الوالئي 
االأ�ص��صي  الق�نون  يت�صمنه  مل� 
املن�صو�س  ال�رسوط  و  للجمعية 
ط�لب  �صفة  راأ�صه�  على  عليه� 
مب�لغ  نظري  ،وهذا  ري��صي  و 
بني  ترتاوح  منهم  يتلقوه�  م�لية 
�صنتيم  ماليني   30 و  ماليني   6
االأطراف  على  االإته�م  ،ليقت�رس 
الطالب  دون  الثالثة  االأوىل 
املزيفني الذين مت و�صعهم مبركز 
التي  الق�صية  وهي   ، ال�صهود 
على  بن�ءا  فيه�  التحقيق  جرى 
و  البحث  لفرقة  وردت  معلوم�ت 
ط�لت  تزوير  عملية  حول  التدخل 
كرواتي�  ب�صف�رة  ال�صفر  ت�أ�صريات 
لتنطلق   ، بحيدرة  مقره�  الك�ئن 
التحري�ت االأمنية التي ك�نت عب�رة 
للمرتددين على  عن عملية تر�صد 
مقر ال�صف�رة و بعد عملية مداهمة 
 9 يوم  امل�ص�لح  ذات  به�  ق�مت 
جمموعة  اإيق�ف  مت  الف�رط  م�ي 
�صب�ب ب�صدد اإيداع ملف الت�أ�صرية 
على م�صتوى مكتب » دي اأف �صي« 
ك�ن  �صخ�س  رفقتهم  و  ب�ل�صف�رة 
يف  بع�صو  االأمر  ويتعلق  يرافقهم 
وهو  املدين  املجتمع  اأك�دميية 
ك�ن  ب�أنه  تبني  غذائية  مواد  ت�جر 
الطالب  قبل  من  امللف�ت  ي�صتلم 
وبعد  ال�صف�رة  مقر  من  ب�لقرب 
اأودعه�  التي  امللف�ت  تفح�س 
حمل  معظمه�  ب�أن  تبني  ال�صب�ب 
�صه�دة  ت�صم  ك�نت  والتي  تزوير 
�صورتني  و  �صفر  وجواز  ميالد 
مع  ع�ئلية  بط�قة  و  �صم�صيتني 
التحري�ت  بتكثيف  و   ، ا�صتم�رة 

امل�صتبه  ا�صتجواب  خالل  من 
ي�صلموا  ك�نوا  ب�أنهم  تبني  فيهم 
ك�ن  الذي  للت�جر  الوث�ئق  تلك 
ب�لوك�لة  بدوره يتع�مل مع موظف 
اأنفينتي«   « امل�صم�ة  ال�صي�حية 
توقيفه  عملية  اأ�صفرت  الذي 
عدد  على  بحوزته  العثور  على 
و  املزورة  الت�أ�صريات  ملف�ت  من 
يف  يتع�مل  االأخر  هو  ك�ن  الذي 
املتهم  مع  منظمة  ع�ص�بة  اإط�ر 
غ�صل  حمطة  عم�ل  اأحد  و  االأول 
ك�ن  الذي  و  وزو  بتيزي  ال�صي�رات 
دوره ينح�رس يف جلب الزب�ئن من 
�صب�ب ال عالقة  وهم  مع�رفه  بني 
الري��صة  الطلبة و ال  لهم مبنظمة 
ك�ن  التي  الرحالت  اأن  ب�لرغم 
اإط�ر  يف  ك�نت  الع�ص�بة  تنظمه� 
كرواتي�  بدولة  يتم  ري��صي  ترب�س 
التي  الطالبية  املنظم�ت  ل�ص�لح 
نظريته�  مع  عالقة  على  تكون 
انتق�ء  يتم  والتي  هن�ك  املوجودة 
لتقوم   ، اأع�ص�ئه� مب�ص�بقة وطنية 
جب�رة  جهود  بعد  االأمن  م�ص�لح 
الطالب  رفقة  الع�ص�بة  بتوقيف 
املزيفني امل�صتفيدين من الت�أ�صرية 
بعدم� و�صلت خلال�صة مف�ده� اأن 
هي  نيتهم  ك�نت  ال�صب�ب  هوؤالء 
التوجه و احلرقة نحو دولة كرواتي� 
ال  و  الرتب�س  نيتهم  تكن  ومل 
اإط�ر  يتم حتويلهم يف  ،و  الري��صة 
على  الفوري  املثول  اإجراءات 
مراد  ببئر  االخت�ص��س  حمكمة 
اأين جرت مت�بعة املتهمني  راي�س 
الثالثة بجرم تكوين جمعية اأ�رسار 
و  املزور  ا�صتعم�ل  و  التزوير  و 
و�صعهم  بعد  االحتي�ل  و  الن�صب 
ب�ملوؤ�ص�صة  املوؤقت  احلب�س  رهن 

العق�بية ب�حلرا�س .

الدولة  يف  اإطارا   13
يقعون �سحية وكالة 

�سياحية بحرينية 
وهمية

حمكمة  ع�جلته�  اأخرى  ق�صية 
ل13  ب�لع��صمة  راي�س  مراد  بئر 
اإط�را ب�لدولة وقعت �صحية الأحد 
التي  الوهمية  ال�صي�حية  الوك�الت 
اأمواال ط�ئلة و فرت  اأخذت منهم 
اأوهمتهم  بعدم�  قطر  لدولة  به� 
على متكينهم من ال�صفر اإىل بلدان 
عمل  وعرو�س  واأوروب�،  اخلليج 

مغرية لدول اخلليج .
التي  الق�صية،  مالب�ص�ت  وعن 
اإيداع عدة �صح�ي�  انطلقت عقب 
ل�صك�وى  الدولة  اإط�را يف  وهم 13 
تعر�صوا  اأنهم  فحواه�  ت�صمن 
ع�ص�بة  يد  على  ن�صب  لعملية 
�صي�حة  وك�لة  اإ�صتغلت  حمنكة، 
واأ�صف�ر وهمية بحرينية حتت اإ�صم 
عليهم  للن�صب  الذهبية  الرم�ل 
م�صتحق�ت  عن  ت�صبيق�ت  و�صلبهم 
تراوحت  ال�صي�حية  رحلتهم 
لق�ء  �صنتيم،  ماليني  و10   5 بني 
للزب�ئن،  �صي�حية  رحالت  تنظيم 

بلدان  اإىل  لل�صفر  والت�أ�صريات 
عمل  وعرو�س  واأوروب�،  اخلليج 
مغرية لدول اخلليج، حيث ا�صتغلت 
حمل  املنظمة  الع�ص�بة  هذه 
ا�صترياد وت�صدير يقع على م�صتوى 
كطعم  راي�س  مراد  بئر  منطقة 
لالإيق�ع ب�صح�ي�ه�، بعد اأن غريت 
الزب�ئن،  املحل ال�صتقط�ب  الفتة 
الع�ص�بة  هذه  جمعت  اأن  وبعد 
اأمواال ط�ئلة جراء عملية الن�صب، 
حمملة  قطر  لدولة  ه�ربة  فرت 
من  الن�صب،وتبني  عملية  بع�ئدات 
 13 اأن  املح�كمة  جل�صة  خالل 
اإط�را ب�لدولة وقعوا �صحية عملية 
الن�صب، يف حني رف�س عدة �صح�ي� 
على  �صك�وي خوف�  تقدمي  اآخرين 
حم�كمة   ، جرت  حيث  �صمعتهم، 
اأحد اأفراد الع�ص�بة الذي اأكد ب�أن 
ال �صلع له يف ق�صية احل�ل، حيث 
ب�إ�صتالم  املكلفة  ال�ص�هدة  اأكدت 
بت�ت� مع  ب�أنه� مل تتع�مل  امللف�ت 
املتهم امل�ثل للمح�كمة ، يف حني 
دف�عه  مرافعة  معر�س  يف  ج�ء 
م�دي  دليل  الأي  وجود  ال  ب�أنه 
يدين موكله، و ب�أن اأفراد الع�ص�بة 
بعد  قطر  لدولة  فروا  احلقيقيني 

تنفيذ جرميتهم .

م�سرية وكالة ت�سلب 
مليار و400 مليون 

�سنتيم من يف مو�سم 
احلج

ا�صتمع ق��صي التحقيق لدى حمكمة 
بئر مراد راي�س للمدعوة »ق �صمية« 
للوك�لة  م�صرية   1963 مواليد  من 
مقره�  الك�ئن  اإبي�س«  ال�صي�حية 
راي�س،  مراد  ببئر  يحيى  ب�صيدي 
تقدم  التي  ال�صكوى  على  بن�ءا 
ينحدرون من عدة  35 �صحية  به� 
�صكواهم  والي�ت، ج�ء يف معر�س 
احلج  مو�صم  انطالق  قبيل  اأنهم 

2010 اإتفق ال�صح�ي� مع امل�صتكى 
للوك�لة  م�صرية  ب�صفته�  منه� 
بهم  االإ�صف�ر  اأجل  من  لل�صي�حية 
اإىل البق�ع املقد�صة لت�أدية من��صك 
احلج، بحيث تتكفل امل�صتكي منه� 
للح�صول  اخل��صة  ب�الإجراءات 
على ت�أ�صرية احلج وتذكرة الط�ئرة 
مع التكفل بهم فيم� يخ�س االإيواء 
ب�لبق�ع املقد�صة اإىل حني الرجوع 
مب�لغ  ت�صليمه�  مق�بل  الوطن  اإىل 
كل  عن  ت�صلمت  حيث  م�لية، 
�صنتيم،  مليون   35 مبلغ  �صخ�س 
اأفراد من  ال�صح�ي� عدة  ومن بني 
م�  �صلموه�  الواحدة حيث  الع�ئلة 
يفوق ال100 مليون �صنتيم، اإال انه 
جمهولة،  الأ�صب�ب  ال�صفر  اإلغ�ء  مت 
اإرج�ع  عن  املتهمة  وامتنعت 
�صلمتهم  كم�  الأ�صح�به�،  املب�لغ 
مبدينة  بنف�صه�  اأ�صدرته�  �صيك�ت 
ال�صلف موطن العديد من ال�صح�ي� 
وك�نت ال�صيك�ت ب�إ�صم املدعو »ب 
وطليق  ال�رسكة  �ص�حب  بوعالم« 
امل�صتكى منه� واملتواجد يف ح�لة 
مت  البنكي  ح�ص�به  اأن  كم�  فرار، 
ال�صيك�ت،  اإ�صدار  قبل  من  غلقه 
�صهر  خالل  املتهمة  ق�مت  كم� 
ب�إحدى  ب�الت�ص�ل   2011 اأكتوبر 
واأكدت  عمله�  مبقر  ال�صح�ي� 
عنه�  ب�لتعوي�س  �صتقوم  اأنه�  له� 
ت�صليمه�  مق�بل  للعمرة  ب�إ�صف�ره� 
اأن  وبعد  �صنتيم  مليون   130 مبلغ 
اأخب�ره�،  انقطعت  املبلغ  ت�صلمت 
اأنه�  تفطنت  ال�صحية  اأن  غري 
زي�دة  اأخرى،  ملكيدة  تعر�صت 
ب35  املقدر  االأول  املبلغ  عن 
ف�إن  ،ولالإ�ص�رة  �صنتيم  مليون 
 18 بعقوبة  اإدانته�  �صبق  املتهمة 
�صهر حب�س ن�فذ �صدر احلكم عن 
حمكمة ال�رساقة عن نف�س اجلنحة 
الن�صب واالحتي�ل، بعد اأن ا�صتكى 

�صده� �صح�ي� اآخرون

�ساحب وكالة و اإبن 

وزير�سابق يتالعبون 
بجوازات احلج 

الن�صب  الق�ص�ي�  اأهم  بني  من 
املتعلقة مبك�تب جوازات ال�صفر 
مو�صم  التي هزت  الف�صيحة  هي 
حج 2014 والتي ع�جلته� حمكمة 
عدة  بروز  وعرفت  احلرا�س 
اإبن  راأ�صهم  على  ب�رزين  اأ�صم�ء 
االأوق�ف  و  الدينية  ال�صوؤون  وزير 
التالعب  مت  حيث   ، االأ�صبق 
 2014 لع�م  احلج  بجوازات 
�رسعية  غري  بطرق  بعر�صهم 
ال�صوداء  ال�صوق  يف  وق�نونية 
بقيمة 700 األف دين�ر يف والي�ت 
،على  والبي�س  وب�صكرة  ال�صلف 
يد �صبكة ع�برة للوالي�ت يديره� 
الدينية  لل�صوؤون  �ص�بق  وزير  ابن 
املدعو  االأ�صبق   واالأوق�ف 
اأ�صم�ء   7 رفقة  »ل،اأ�ص�مة« 
»ف،ع،م«  من  كل  وهي  اأخرى 
عني  لدائرة  احل�يل  الع�م  االأمني 
،،موظف  ال�صلف  بوالية  مران 
بدائرة  ال�صي�قة  مب�صلحة رخ�س 
ال�صي�حة  وك�لة  م�صري  و  ال�صلف 
تور«  »عالوي  امل�صم�ة  وال�صفر 
الك�ئنة ب�حلميز و �ص�حب وك�لة 
ومكتب  اإ�صه�ر  وك�لة  تذاكر  لبيع 
مت�بعتهم  الذي متت  و   ، اأعم�ل، 
ق��س  له  خل�س  م�  ح�صب  على 
جمعية  تكوين  بتهمة  التحقيق 
ال�صفر  �صند  وت�صليم  اأ�رسار 
يحق  ال  اأنه  يعلم  وهو  ل�صخ�س 
له فيه والن�صب واالحتي�ل و�صوء 
وا�صتغالل  الوظيفة  ا�صتغالل 
النفوذ وامل�ص�ركة .وهي الق�صية 
م�ص�لح  يد  على  اإنطلقت  التي 
امل�لية  و  االقت�ص�دية  الفرقة 
التي  الق�ص�ئية  لل�رسطة  الت�بعة 
والية  لغ�ية  االخت�ص��س  مددت 
وغليزان  الدفلى  عني  و  ال�صلف 
وراءه�  الق�صية  اأن  اكت�ص�ف  بعد 

�صبكة منظمة ع�برة للوالي�ت ذات 
خربة وا�صعة يف جم�ل ال�صم�رسة 
يف جوازات احلج ،و اأنه� ن��صطة 
تقريب�  �صنوات   3 قرابة  منذ 
اأ�صخ��س  من  عليه�  يح�صلون 
احلج  قوائم  يف  اأ�صم�وؤهم  وردت 
مبب�لغ ال تقل عن 40 مليون �صنتيم 
تقل  ب�أ�صع�ر ال  ل�صم��رسة  لتب�ع   ،
عن 58 مليون �صنتيم وتتم عمي�ت 
و  وال�صعبية  املق�هي  يف  البيع 
للتحري�ت  موا�صلة  و   ، املن�زل 
فقط  ال حتوي  ال�صبكة  ب�أن  تبني 
حتى  بل  ل�صم��رسة  اأ�صم�ء  على 
�صيت  ذات  ع�مة  ل�صخ�صي�ت 
الوزير  ب�إبن  واملتعلق  وا�صع 
الدينية  ال�صوؤون  لوزارة  االأ�صبق 
تبني  الذي  لعموري«  »ال�ص��صي 
اأنه ك�ن يقدم عددا من جوازات 
ال�صفر كمق�بل لتلقيه خدم�ت من 
اأ�صخ��س و رج�ل اأعم�ل ، حيث 
الأحد  جم�نيتني  تذكرتني  قدم 
املتهمني مق�بل متكينه من �رساء 
قطعة اأر�صية حم�ذية للوادي من 
وهو  كمرملة،  ا�صتغالله�  اأجل 
 ، التحقيق  خالل  به  اعرتف  م� 
ذات  اأخرى  اأ�صم�ء  عن  ن�هيك 
اأ�صم�ئه�  اإ�صق�ط  مت  وا�صع  ثقل 
التحقيق�ت  بعد  امللف  من 
اجله�ت  م�صتوى  على  متت  التي 
الق�ص�ئية منه� زوجة م�صوؤول يف 
عن  اأم�   ، الد�صتوري  املجل�س 
اإعرتف  فقد  املتورطني  اأقوال 
ب�أنه  التذاكر  بيع  وك�لة  �ص�حب 
من  �صفر  3 جوازات  على  ح�صل 
األف   600 نظري  ب»  ”م.  املتهم 
اأ  ”ع  للمتهم  ببيعه�  وق�م  دين�ر 
بـ  �صي�حية  وك�لة  �ص�حب  �س» 
620 األف دين�ر، هذا االأخري اأدىل 
العملية  اأن  الق�ص�ة  عميد  اأم�م 
واأنه  ب�حلميز  وك�لته  يف  متت 
ب�أطراف  مب��رسة  �صلة  على  ك�ن 
خ�رج  الن�ص�ط  بهذا  تقوم  ك�نت 

الق�نون.
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القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل  اأكد 
�صحفي  ت�رصيح  يف  جالوي 
اأن   ، لالإذاعة اجلزائرية من ورقلة 
اأبواب احلوار مفتوحة اأمام اجلميع 
الإن�صغاالتهم  اجلاد  لالإ�صتماع 
والبحث عن حلول جذرية لها خا�صة 
ما تعلق بالقطاعات التي لها �صلة 
على  املحلي  املواطن  بيوميات 
االأ�صغال   ، ال�صكن   ، ال�صحة  غرار 
،حيث  والنقل  الرتبية   ، العمومية 
الهيئة  على  االول  امل�صوؤول  اأو�صح 
التنفيذية ان هناك نقائ�ص عديدة 
مت تداركها مع ال�صعي اجلاد للبحث 
عن حلول جذرية لباقي االن�صغاالت 
رغم الظروف املالية ال�صعبة  التي 
ذلك  اأجنر عن  وما  البالد  بها  متر 
على  بظاللها  األقت  تبعات  من 
عديد  امل�صاريع االإمنائية الهادفية 
، اأين مل يخفي م�صاعيه الكبرية يف 
بالبالد  العليا  ال�صلطات  مرا�صلة 
وخمتلف  احلكومة  راأ�صها  وعلى 
التجميد  لرفع  املعنية  الوزارات 
املر�صودة  املالية  االأغلفة  عن 
على  ال�صخمة  امل�صاريع  لتج�صيد  
غرار امل�صت�صفى اجلامعي املعول 
عليه كثريا من طرف �صكان الوالية 
على  ال�رصقي  واجلنوب  خا�صة 

على  نهائيا  للق�صاء  العموم  وجه 
الطبية  االأطقم  يف  النق�ص  م�صكل 
املتخ�ص�صة و العتاد ومن ثم اإنهاء 
معاناة املر�صى مع قطع م�صافات 
�صبل  عن  للبحث  كلم   900 تتجاوز 

العالج بواليات �صمال الوطن .
لالأ�صطر  بالن�صبة  ال�صيء  نف�ص 
املتبقية من م�رصوع ترامواي ورقلة 
، خا�صة ما تعلق باملقطع املمتد 
الق�رص  اإىل   التجاري  املجمع  من 
العتيق ، وذلك يف اإطار ا�صرتاتيجة 

لع�رصنة  الوالئية  ال�صلطات  عمل 
الواحات  بعا�صمة  النقل  قطاع 
و  العتيقة  االأحياء  بني  العزلة  وفك 
التجمعات ال�صكنية احلديثة الن�صاأة 

.
الرجل  ذهب  فقد  ثانية  جهة  من 
من  اأبعد  اإىل  ورقلة  بوالية  االأول 
الت�صغيل  ملف  اأن  موؤكدا   ، ذلك 
ال�صائكة  امللفات  بني  من  يعترب 
التي اأ�صبحت حتظى  باهتمام كبري 
يف  م�صددا   ، م�صاحله  طرف  من 

تام  ا�صتعداد  اأنه على  ال�صدد  ذات 
لطلب جلنة وزارية خمت�صة يف هذا 
البطالني  ممثلي  وبح�صور  امللف 
لعقد اجتماع ر�صمي لو�صع النقاط 

على احلروف .
الواثق  بلغة  و  اأخر  �صعيد  وعلى 
والية  وايل  ك�صف  فقد  نف�صه  من 
التي  التقليدية  امل�صاكل  اأن  ورقلة 
حتل  ال  عادة  الوالية  فيها  تتخبط 
بلغة االحتجاج بقدر ما هي بحاجة 

للعمل يف هدوء تام .

يف  عائلة  األف   85 زهاء  تتخبط   
جملة من امل�صاكل التقليدية التي 
اليومي  عكرت �صفو منط عي�صها 
املحلية  ال�صلطات  تاأخر  ب�صبب   ،
مل�صكل  جذرية  حلول  اإيجاد  يف 
على  يخيم  الذي  الدام�ص  الظالم 
بعا�صمة  املعروفة  ورقلة  مدينة 

الذهب االأ�صود .
العائالت  من  العديد  نا�صدت 
 – ثور  بني  باأحياء  القاطنة 
 – عمران  �صيدي   – املخادمة 
بامنديل – بوعامر – احمد متام 
-324 و 460و 700م�صكن بورقلة ، 
ال�صلطات الوالئية ب�رصورة التدخل 
من  عائلة  األف   85 النت�صال  اجلاد 
خملفات الظالم الدام�ص  ، خا�صة 
بات  القائم  امل�صكل  اأن  علمنا  اإذا 
لعدة  خ�صبة   اأر�صية  ي�صكل 

تف�صي  اأ�صا�صا يف  ن�صاطات متثلت 
مظاهر ترويج وتعاطي املمنوعات 
دون احلديث عن مظاهر ال�رصقة 
وال�صطو والتعدي على املمتلكات 
احل�رصات  تكاثر  عن  ناهيك   ،
ال�صامة من افاعي وعقارب �صامة 
املحلية  ال�صلطات  اأن  ومعلوم   ،
ورقلة  بلدية  م�صالح  يف  ممثلة 
كانت قد تدعمت خالل ال�صدا�صي 
االأول  من ال�صنة اجلارية  بغالف 
فك  اإطار  يف  موجه  �صخم  مايل 
ال�صكنية  التجمعات  عن  العزلة 
اإعادة  �صواء عن طريق  املذكورة  
اأو  العمومية  االإنارة  �صبكة  تاأهيل 
مب�صاريع  اجلديدة  االأحياء  مد 
النمط  حت�صني  اإطار  يف  وذلك 

املعي�صي لل�صاكنة .
احمد باحلاج 

اجلديدة  متليلي  اأحياء  تتخبط 
العديد  يف  بغرداية  النومريات   و 
را�صلوا  طاملا  التي  امل�صاكل  من 
ب�صاأنها ال�صلطات والهيئات املعنية 
منها  ي�صتكون  الزالوا  اأنهم  غري 
ال�صلطات  من  جدية  التفاتة  دون 

الو�صية  .
هذه  مواطني  من  العديد  عرب    
ال�صديد  امتعا�صهم  عن  االأحياء 
م�صت  التي  املعاناة  من  حجم 
بع�ص  انعدام    ب�صبب  غالبيتهم  ، 
ال�رصورية  العمومية  املرافق 
للمواطن ، على غرار غياب  مراكز 
اإ�صافة  املنطقتني  كال  يف  للربيد 
ف�صال  اإدارية  فرعية  مكاتب  اإىل 
كبري  للف�صاءات  عن  نق�ص 
املجمعات  بهذه  التجارية 
ال�صكنية لتغطية حاجيات ال�صاكنة 
ب�رصورة  ال�صلطات  منا�صدين 
حلحلتها  ما  و  امل�صاكل  اخذ 
عناء   املواطنني  يتحملون  جعل 
التنقل كل مرة من اأجل ا�صتخراج 
البلدية  للفروع  بالن�صبة  وثائق 
و�صحب االأموال من مراكز الربيد 

واملوا�صالت على م�صتوى عا�صمة 
الوالية اأو البلديات املجاورة على 
بونورة  و  متليلي  بلديتي  غرار 
حالة  يف  التداوي  عن  ف�صال 
اإذا كانت احلالة  املر�ص ، خا�صة 
الفادح  النق�ص  ا�صتعجاليه يف ظل 
وم�صتلزمات  الب�رصي  للمورد 
العالج  االأدوية على م�صتوى قاعة 
روح  بدون  هيكل  اأ�صبحت  التي 
من  املتكررة  ال�صكاوى  رغم   ،
جمعيات االأحياء وممثلي املجتمع 
هاته  �صكان  جعل   مما  املدين  ، 
ال�صلطات  من  يطالبون  االأحياء 
بعني  مطالبهم  اأخد  املعنية 
معاناتهم  من  والتقليل  االعتبار 
على  عمومية  مرافق  واإن�صاء 
ال�صكنية  املجمعات  هذه  م�صتوى 
كبرية  �صكانية  كثافة  ت�صهد  التي 
اليها  توافد  بعدما  خ�صو�صا 
بها  لالإقامة  ال�صكان  من  العديد 
للتخل�ص  االأخرية  ال�صنوات  خالل 
الوالية  عا�صمة  �صو�صاء  من 

غرداية.
�سيخ مدقن 

.      »ملف الت�سغيل �سائك و�سيكون اجتماع للجنة الوزارية بح�سور ممثلي البطالني »

وايل ولية ورقلة عبد القادر جالوي يوؤكد : 

اأحمد باحلاج 

اأبواب احلوار مفتوحة مع اجلميع 

ثمن  العديد من الفاعلني يف قطاع 
اخلدمات اجلامعية بورقلة القرار  
العايل  التعليم  وزير  اتخذه  الذي 
الطاهر حجارمع   العلمي  والبحث 
بتعيني  اجلامعية  ال�صنة  بداية 
علي بلباح مديرا والئيا للخدمات 
اجلامعية بورقلة  وهو ما من �صانه 
القطاع  لهذا  جديد  نف�ص  اعطاء 
اجلامعية  املنظومة  يف  الهام 
االمر الذي جتلى فعلياً  من خالل 
واالإجراءات  القرارات  من  العديد 
الوافد اجلديد على  التي اتخذها 
بورقلة  اجلامعية  اخلدمات  قطاع 
ا�صتح�صانا كبريا لدى  والتي القت 

اجلميع .
التنظيمات  من  العديد  اأعلنت 
واطارات  عمال   ، الطالبية 
قطاع  يف  االجتماعيني  وال�رصكاء 
عن   ، بورقلة  اجلامعية  اخلدمات 
والالم�رصوط  املطلق  دعمهم 
الإ�صرتاتيجة عمل مدير اخلدمات 
اجلامعية بورقلة علي بلباح ، وتاأتي 
ان�صغاالت  حما�رصة  مقدمتها  يف 
بلغة  ،والنقابيني  الطلبة   ، العمال 
احلوار  قنوات  فتح  مع  ال�رصاحة 
واالإ�صغاء للبحث عن حلول جذرية 

وبالرغم   ، االن�صغاالت  ملختلف 
فقد  بلباح  اال  حديثا  تعيينه  من 
وجيز من حلحلة  متكن يف ظرف 
�صاحبت  التي  امل�صاكل  من  جملة 

الدخول اجلامعي احلايل .
اأ�رصة  اأثنت  فقد  ثانية  جهة  من 
 ، بورقلة  اجلامعية  اخلدمات 
منهجية عمل الوافد اجلديد على 

هذا القطاع ، انطالقا من وقوفه 
ال�صخ�صي على عمليات االإطعام ، 
النقل ، مع برجمة عديد الزيارات 
االأحياء  ملختلف  الفجائية 

اجلامعية .
للمدير  يح�صب  ما  بني  من  ولعل 
اخلدمات  لقطاع  اجلديد 
دعم  هو  بلباح  علي  اجلامعية 
وترقية االطارات ال�صابة من ابناء 
قام  وجيز  الوالية حيث يف ظرف 
بتعيني مدير جديد القامة الطاهر 
احد  وهو  »ليطا�ص«  العبيدي 

الكفاءات ال�صبانية من الوالية.
 من جهة ثانية فقد طالب العديد 
اخلدمات  قطاع  يف  الفاعلني  من 
التعليم  وزير  من   ، اجلامعية 
واملدير  العلمي  والبحث  العايل 
اجلامعية  اخلدمات  لديوان  العام 
بحماية املدير اجلديد للخدمات 
املركزية  بالعا�صمة  اجلامعية 
حمالت  من  ال�رصقي  للجنوب 
بات  التي  التحري�ص  و  الت�صوي�ص 
واالأخرى  الفينة  بني  لها  يتعر�ص 
من طرف جهات ت�صعى لالإ�صطياد 

يف املياه العكرة .
اأحمد باحلاج 

مدير اخلدمات اجلامعية بورقلة 

التكفل بان�شغاالت الطلبة ، العمال وخمتلف ال�شركاء االجتماعيني 

 ب�سبب �سيا�سة الربيكولج
 مب�ساريع البناء والتعمري 

غرداية 

عا�شمة الذهب االأ�شود بورقلة 
تغرق يف الظالم الدام�س 

انعدام املرافق العمومية يوؤرق 
�شكان متليلي اجلديدة  

قال وايل ولية ورقلة عبد القادر جالوي ، اأن اأبواب احلوار مفتوحة مع اجلميع ومن خمتلف ال�سرائح 
العمرية لالإ�ستماع لإن�سغالتهم يف خمتلف املجالت وال�سعي خلف التكفل اجلاد بها ، م�سيفا يف ذات ال�سدد 
اأنه على دراية تامة بالنقائ�ص التي يعاين منها قطاع الت�سغيل وم�ستعد جللب جلنة وزارية وعقد اجتماع 

ر�سمي وبح�سور ممثلي البطالني لإيجاد حلول م�ستعجلة لذات امللف .
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جميل   ب�شاطئ  بلعيد  بني  متتاز  
غربا  اجلناح  من  �شاحله  ميتد 
زهور  وواد  فرقان   بني  غاية  اإىل 
�رشقا على م�شافة  تقدر بـ 05 كلم 
. منها 02 كلم خم�ش�شة لل�شباحة 
اأما باقي ال�شاحل  فتتخلله �شخور 
يق�شدها املولعني ب�شيد الأ�شماك 
والبحث عن بلح البحر ذو النوعية 
بلعيد  بني  �شنفت  كما    ، اجليدة 
يف  املف�شلة  املناطق  �شمن 
يق�شدها   التي   اجلزائري  ال�رشق 
ال�شياح وامل�شطافني بكرثة خا�شة 
العائالت التي ت�شعر فيها بالراحة 
وجود  وعدم  واحل�شمة  والأمن 
الأخالق  و�شوء  التعري  مظاهر 
املخيمات  انت�شار  عن  ناهيك   ،
اإىل  الطلق  الهواء  يف  ال�شيفية 
ونظافته   ال�شاطئ  جمال  جانب 
عدم  هو  املطروح  امل�شكل  لكن 
وجود هياكل ال�شتقبال ، فنادق ، 
مطاعم ، مراكز الرتفيه ... وبدون 
فيها  ال�شياحة  تظل  املرافق  هذه 
الرغم من  الأطراف. على  مبتورة 
ت�شنيف املنطقة �شياحية  والإقبال 
خمتلف  من  �شاطئها  على  الكبري 
مناطق  الوطن اإل اأنها ظلت بعيدة 
يف  ال�شتثمارات  عن  البعد   كل 
�شحب  بعد  وهذا  املجال   هذا 
املحلية  ال�شلطة  من  ال�شالحيات 
مما  الو�شية   الوزارة  بيد  وجعلها 

ت�شبب يف بطء وترية 
مند  مكانها  تراوح  بقيت  التنمية  
يف  نق�ص  لحظنا  كما  بعيد،  اأمد 
بع�ص  با�شتثناء  التجارية  احلركة 
الأ�شابع  على  تعد  التي  الدكاكني 
من  ال�شكان   حاجيات  لتلبية 
اجلمود  هذا   ، الغذائية  املواد 
املنطقة  بعد  اإىل  ال�شكان  اأرجعه 
هجرة  وكذا  الوطني  الطريق  عن 
الوليات  اإىل  �شكانها  اأغلبية 
العا�شمة  اجلزائر  مثل  الكبرية  
املهنية  لرتباطاتهم  وق�شنطينة 
املنطقة  ،وليق�شدون  والتجارية 
اإل يف ف�شل ال�شيف لغر�ص الراحة 

وال�شتجمام.                                

البطيخ الأحمر 
والفراولة الفاكهة 

التي متيز املنط

م�شاحة  على  بلعيد   بني  ترتبع 
قدرها   4151هكتار 10/01 فقط 
فاملنطقة   الفالحة  يف  ت�شتغل 
حيث  اجلبلي  الطابع  عليها  يغلب 
بالغابات  مغطاة  اجلبال  جند 
والفلني  الزيتون  واأ�شجار  الكثيفة 
الرثوة  ت�شكل  كانت   ) البلوط   (
الأ�شا�شية التي ت�شمن حياة �شكان 
ال�شفلى  الأرا�شي  اأما   . اجلبال 
اأخ�شب  من  تعترب  للبحر  املوازية 
من  املمتدة  الفالحية  الأرا�شي 
م�شب الوادي الكبري اإىل غاية بني 
م�شلم ، كما تتميز بن�شاط فالحي 
وبع�ص  اخل�رش  يف  قوي  ومنتوج 
خا�شة  املو�شمية  املزروعات 
ا�شتهرت  الذي  الأحمر  البطيخ 
جلودته  القدمي  منذ  املنطقة  به 
مياه  من  �شقيه  اإىل  بالإ�شافة   ،
الأرا�شي  عرب  املنت�رشة  الآبار 
الإقبال عليه  الفالحية  مما جعل 
اأ�شواق  يف  يعرف  واأ�شبح  كبريا 
خمتلف املدن اجلزائرية بـ " دلع 

الفراولة  جانب  اإىل   " بلعيد  بني 
وتكاد  بها املنطقة  ا�شتهرت  التي 
اأن  اإل   ، ال�رشق  اأ�شواق  تغطي 
القدمي  الطبيعي  الفالحي  النمط 
 ( املغطاة  بالفالحة  ا�شتبدل 
البيوت البال�شتيكية ( التي لها اأثر 
�شلبي على خ�شوبة الرتبة بعد مدة 

من ال�شتغالل .

 بحرية �سنفت 
حممية طبيعية 

عاملية

بحرية  على  بلعيد  بني  تتوفر   
�شنفت  هكتار   600 م�شاحتها 
عامليا  كمحمية طبيعية  ملوقعها 
للبحر  املحاذي  ال�شرتاتيجي  
وتنوعها  جهة  من  الكبري  والوادي 
البيئي  من جهة ثانية  مما  اأهلها 
ملختلف  املف�شل  املكان  لتكون 
القادمة  املهاجرة  الطيور  اأنواع 
من مناطق عدة بالإ�شافة لتوفرها 
على حيوانات ونباتات مائية ، كما 
من  والباحثون  الطلبة  يق�شدها 
بحوثهم  واإجناز  الدرا�شة  اأجل 
ويف�شلها العديد ال�شياح  يف ف�شل 
من  واخلروج  للمتعة   ال�شيف 

�شغط املدن .

اإمكانيات حملية

لراحة  املنطقة على مركز  تتوفر 
املرافق  جميع  به  املجاهدين  
باأحدث  وجمهز   ال�رشورية  
التكفل  ق�شد  الع�رشية  الو�شائل 
مالئمة  ظروف  يف  الفئة  بهذه 
جميع   ت�رشف  حتت  وهو    ،
املجاهدين  القادمني من  خمتلف 
مناطق الوطن للراحة وال�شتجمام 
.اأما املراكز الفكرية ودور ال�شباب  
ول  فحدث  الريا�شية  واملرافق 
يف  تزال  ل  مكتبة  ماعدا  حرج 
الف�شاءات من  طور الجناز، هذه 
فر�شة  لل�شباب  متنح  اأن  �شانها 
الإبداع الفكري   وتطوير املعارف 
على  وت�شاعد  والأدبية  الثقافية 
التي  الريا�شية  املواهب  اكت�شاف 
تزخر بها املنطقة                                                                                 
تبقى  امل�شجلة  النقائ�ص  ورغم 
الأماكن   اأروع  من  بلعيد  بني 
طبيعتها  حيث  من  جيجل  بولية 
وحمافظتهم  اأهلها  وكرم  اخلالبة 
ومت�شكهم  والتقاليد  العادات  على 
احلنيف  ال�شالمي  الدين  بتعاليم 
الأخالق،   مكارم  على  حتث  التي 
املكان  جعلتها   الأ�شباب   هذه 
املف�شل لكل العائالت اجلزائرية.

تقع �سرق مدينة جيجل حوايل 40 كم ، يحدها من ال�سرق بني فرقان ومن الغرب اجلناح من ال�سمال 
البحر الأبي�ض املتو�سط ومن اجلنوب اجلبالة .  

بني بلعيد بجيجل

م٫�ض

وجهة �سياحية تواجه خطر االندثار

البويرة

اإيليزي 

البويرة

تي�سم�سيلت 

�سكان اأقويالل ي�سكون البوؤ�س واحلرمان

تدعيم �سبكة توزيع الكهرباء 

�سكان العجيبة يطالبون بخط نقل يربطهم بالوالية

وعدة �سيدي حممد بن يحيى... تراث 
ثقايف وديني ت�ستقطب اآالف الزوار

بولية  الكهرباء  توزيع  �شبكة  تدعيم  مت 
اإيليزي ب  27ر40 كلم ) توتر منخف�ص( 
اأجل  من  وذلك  ال�شيف  مو�شم  خالل 
املادة  بهذه  التزويد  عملية  حت�شني 
م�شالح  لدى  اأ�شتفيد  ح�شبما   ، احليوية 
)�شونلغاز  والغاز  الكهرباء  توزيع  �رشكة 

-و�شط(.
وتندرج هذه العملية يف اإطار " خمطط 
جرى  حيث   "  2018 ل�شيف  الإ�شتثمار 
 )5( خم�شة  اخلدمة  حيز  و�شع  اأي�شا 
منها   )4( اأربعة   ، كهربائية  حمولت 
املنتدبة جانت وحمول مبدينة  بالولية 
اإيليزي بغالف مايل قدره 194 مليون دج 
، مما �شمح بتنفيذ املخطط بن�شبة 100 
باملائة ، كما اأو�شحت املكلفة بالإت�شال 

بذات ال�رشكة.
املخطط  هذا  اإجناح  اأهداف  ولتحقيق 
اإمكانياتها  كافة  امل�شالح  ذات  جندت 
�شتة  جتنيد  مت  حيث  والب�رشية  املادية 
العادية موزعة عرب  للتدخالت  )6( فرق 
على  الرتكيز  مع   ، الولية  مناطق  كافة 
امل�شالح  لكل  احل�شن  الت�شيري  �رشورة 
التقنية والتجارية ، مثلما ذكرت ال�شيدة 

ال�شتثمارات  و�شمحت   ، الزهراء  وادة 
2018 يف  املوؤ�ش�شة خالل  التي حققتها 
حت�شني نوعية اخلدمات املقدمة للزبون 
يف  ''حم�شو�ص''  انخفا�ص  ت�شجيل  و 
�شواء على م�شتوى املحولت  الأعطاب 
امل�شوؤولة   لذات  ،اإ�شتنادا  ال�شبكة  اأو 
الإعتداءات  عديد  ال�رشكة  وت�شجل 
تعمل  حيث  الكهربائية  ال�شبكات  على 
للحد  التح�شي�شية  جهودها  تكثيف  على 
بالتن�شيق  وذلك  العتداءات  هذه  من 
وكذا  الإعالم  و�شائل  خمتلف  مع 
الإعالم  �شيا�شة  اإطار  يف  اجلهود  تعزيز 

اجلواري .
اخلا�ص  الإ�شتثمار  "خمطط  ويهدف 
ب�شيف 2018 " اإىل حت�شني خدمة التزويد 
بالطاقة الكهربائية و�شمان اإ�شتمراريتها 
خالل هذه الفرتة التي يبلغ فيها الطلب 
وتعزيز   ، قيا�شية  معدلت  الطاقة  على 
 17.340 من  لأكرث   بالكهرباء  التغطية 
زبون  ومتتد �شبكة توزيع الكهرباء بولية 
وما   ، كلم   1.500 من  اأكرث  على  اإيليزي 
يفوق 400 حمول كهربائي اإ�شافة اإىل 33 

خط اإمداد رئي�شي .

الواقعة  العجيبة  بلدية  مواطنو  جدد 
�رشق ولية البويرة ، نداءهم لل�شلطات 
املعنية مطلبهم املتمثل يف تخ�شي�ص 
بعا�شمة  بلديتهم  يربط  نقل  خط 
الولية على بعد 25 كلم . حيث ا�شتكوا 
من اإ�شتمرار هذا الو�شع املزري الذي 
يجرب امل�شافرين اإىل املكوث واقفني 
الطريق  قارعة  طول  على  طويال 
حافالت  وانتظار   05 رقم  الوطني 
النقل القادمة من بلدية م�شدالة اأمال 
ل  والتي   ، وجد  اإن  الظفر مبقعد  يف 
تكفي اأمام تزايد عدد امل�شافرين من 
عمال وطلبة ، ويف هذا ال�شدد اأعرب 
ليومية  ت�رشيحاتهم  يف  منهم  العديد 
ال�شديد  �شخطهم  عن   " الو�شط   "

اأرهقت  التي  الو�شعية  هذه  جراء 
مرغمني  يتحملون  وجعلتهم  كاهلهم 
وجود  لعدم  ال�شتاء  وبرد  ال�شيف  حر 
واقيات حتميهم من ذلك ، واأكدوا اأن 
الو�شع كارثي باأمت معنى الكلمة و�شط 
خا�شة  يوميا  يتذوقونه  الذي  العذاب 
يف الفرتة ال�شباحية اأين يتخوفون من 
التاأخر عن مواعيد العمل اأو الدرا�شة  
وهنا جددوا هذا املطلب الذي اأ�شبح 
يف نظرهم اأكرث من �رشوري وما على 
الوايل   راأ�شها  على  املعنية  ال�شلطات 
التحرك  اإل   " ليماين  م�شطفى   "
لإنهاء  الواقع  اأر�ص  على  لتج�شيده 

ماأ�شاة ومعاناة �شكان بلدية باأكملها .
اأح�سن مرزوق

ال�شالح  الويل  وعدة  ا�شتقطبت 
�شيدي حممد بن يحيى التي انطلقت 
نف�ص  التي حتمل  باملنطقة  فعالياتها 
لرجام  ببلدية  ال�شالح  الويل  ا�شم 
)تي�شم�شيلت( اأعدادا غفرية من الزوار 
التظاهرات  خمتلف  على  واإقبال  و 
بهذه  املنظمة  والدينية  ال�شعبية 

املنا�شبة الجتماعية.
ال�شعبية  التظاهرة  هذه  وتتميز 
الفرق  من  لعدد  ا�شتعرا�شات  بتقدمي 
يف  وعرو�ص  املحلية  الفلكلورية 
الأهازيج  و�شط  والفنتازية  الفرو�شية 
اإىل  الن�شوة  وزغاريد  البارود  ودوي 
للمنتوجات  معر�ص  اإقامة  جانب 
بها  ت�شتهر  التي  التقليدية  احلرفية 
اجلهة على غرار مواد احللفاء والدوم 
والأواين الطينية. وت�شكل هذه الوعدة 
التي تدوم يومني فر�شة لأحفاد الويل 
يحيى  بن  حممد  �شيدي  ال�شالح 
لتقدمي اأطباق تقليدية من الك�شك�شي 
لفائدة ال�شيوف القادمني من اجلهات 
املعوزة  الفئات  وكذا  املجاورة 
فعاليات  خالل  الزوار  وي�شتمتع 
الرتاثية  الق�ش�ص  اإىل  الوعدة  هذه 
اجلميلة التي ي�رشدها عدد من �شعراء 
الذين  باملنطقة  امللحونة  الق�شيدة 

عادات  خاللها  من  ي�شتح�رشون 
ال�شخ�شيات  وكذا  اجلهة  وتقاليد 
و�شاهمت  بها  عا�شت  التي  القدمية 
ال�شعبية  التظاهرة  هذه  تر�شيخ  يف 
الأ�شيلة. وباملنا�شبة اأ�شار اأحد اأحفاد 
على  والقائمني  ال�شالح  الويل  هذا 
تنظيم هذه الوعدة العربي بوزيان يف 
ت�رشيح اإىل اأن هذه التظاهرة ال�شعبية 
ا�شتح�شار  بهدف  �شنة  كل  تقام 
�شيدي  ال�شالح  الويل  ومناقب  ذكرى 
اأبرز  من  كان  الذي  يحيى  بن  حممد 
بان  واأ�شاف  باجلهة.  الدين  رجال 
تعد  والدينية  الرتاثية  التظاهرة  هذه 
باملوروث  للتعريف  �شانحة  منا�شبة 
اجلهة  به  تزخر  الذي  الرثي  الثقايف 
ف�شال على اإعادة بعث بع�ص الأن�شطة 
بالزوال  املهددة  واحلرفية  الرتاثية 
احلر�ص  �شيتم  باأنه  بوزيان  واأكد 
الوعدة كل �شنة مبا  على تنظيم هذه 
باملنطقة  الزوار  تعريف  يف  ي�شاهم 
وا�شتذكار مناقب هذا الرجل ال�شالح. 
جموع  توافد  الوعدة  هذه  وعرفت 
غفرية من املواطنني الذين جاءوا من 
ووليات  تي�شم�شيلت  من  مناطق  عدة 
وغليزان  تيارت  غرار  على  جماورة، 

وال�شلف.

التابعة  اأقويالل  قرية  �شكان  طالب 
على  الواقعة  العجيبة  بلدية  لإقليم 
 ، البويرة  ولية  �رشق  لكم   25 بعد 
املحلية  لل�شلطات  العاجل  التدخل 
والولئية من اأجل تخ�شي�ص م�شاريع 
غابت  التي  قريتهم  لفائدة  تنموية 
فجر  منذ  التنمية  مظاهر  عنها 
عزلة  يف  ادخلها  مما   ، ال�شتقالل 
يتكبدون  قاطنيها  وجعل  خانقة 
والتهمي�ص.  احلرمان  معاناة 
املرير  لواقعهم  معاينتنا  وح�شب 
اأنهم   " الأر�ص  يف  "املعذبون  اأ�شار 
وم�شاكل  نقائ�ص  عدة  يف  يغرقون 
على  واأجربتهم  يومياتهم  طبعت 
 ، تقليدية  بطرق  حلها  اإىل  اللجوء 

معي�شيا  واقعا  يعي�شون  جعله  مما 
�شعبا للغاية ، فالطريق الوحيد الذي 
يربطها بالعامل اخلارجي يتواجد يف 
اإىل  بحاجة  ويبقى  كارثية  حالة جد 
املتاعب  اإىل  بالنظر  وتعبيد  تهيئة 
الكبرية التي يواجهونها يف تنقالتهم 
اليومية كلما �شاءت الأحوال اجلوية 
تفتقر  كما   ، الأمطار  وت�شاقطت 
احلياة  �رشوريات  لأدنى  القرية 
الربط  قنوات  غرار  على   ، الكرمية 
ال�شكان  يجرب  ما  ال�رشوب  باملياه 
على قطع م�شافات طويلة للح�شول 
على قطرة ماء من الينابيع املنت�رشة 
هنا وهناك ، اإىل جانب غياب الغاز 
حلم  �شكل  لطاملا  الذي  الطبيعي 

من  �شئموا  الذين   ، القرية  �شكان 
الغاز  قارورات  عن  البحث  رحالت 
ال�شتاء  ف�شل  يف  خا�شة   ، البوتان 
املنطقة  فيه  تعرف  الذي  البارد 
برودة �شديدة وت�شاقطا كثيفا للثلوج 
برجمة  �رشورة  ي�شتدعي  ما  وهو   ،
لها  التي  املناطق  �شمن  القرية 
الأولوية يف ال�شتفادة من الربط بهذه 
املادة احليوية ، التي ا�شتفادت منها 
قرى  من  جاورها  وما  الأم  البلدية 
املرافق  �شتى  بالقرية  تنعدم  كما   ،
ت�شمح  التي  والريا�شية  الرتفيهية 
يف  فراغهم  اأوقات  بق�شاء  لل�شباب 
ظل انعدام فر�ص العمل ، اإىل جانب 
غياب مركز �شحي يقي ال�شكان عناء 

التنقل اإىل البلدية لتلقي اب�شط عالج 
، واأي�شا انعدام الإنارة العمومية التي 
لل�رشقة  رهيب  انت�شار  عنها  اجنر 
وخمتلف  املوا�شي  ا�شتهدفت  التي 
ال�شكان  يطالب  كما   ، املمتلكات 
ال�شتفادة  من  متكينهم  ال�شلطات 
خا�شة   ، الريفي  البناء  برامج  من 
ق�شاوة  رغم  التي  للعائالت  بالن�شبة 
، ل زال الإ�رشار ي�شكنهم  الظروف 
اأن�شطتهم  مبمار�شة  التم�شك  يف 
التي  املنطقة  واعتمار  الفالحية 
من  التفاتة  اإىل  حاجة  يف  تبقى 
ظروفهم  لتح�شني  الو�شية  اجلهات 

املعي�شية .

اأح�سن مرزوق
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العرب يف اأوروبا

�سيكولوجيا االغرتاب.. 
اأزمة انتماء وهوية رمادية

ح�سن العا�سي /كاتب وباحث 
فل�سطيني مقيم يف الدامنرك

ا�ستقطاب ديني

اإن اال�ستقطاب الديني خالل 
للعرب  املا�سية  ال�سنوات 
عرقل  اأوروبا،  يف  املقيمني 
ب�سكل ملحوظ اندماج هوؤالء 
املجتمعات  يف  واأبناءهم 
ارتباطهم  وجعل  اجلديدة، 
يحدده  العربية  بالق�سايا 
اأبعد  مما  الديني،  العن�رص 
النا�سطني  من  كثري  اأي�ساً 
امل�ساركة  عن  االأوروبيني 
ت�سامنية  فعاليات  باأية 
العرب،  مع  مظاهرات  اأو 
للم�ساركة  دوافعهم  الأن 
ميليها  اإن�سانية  دوافع  هي 
اجلانب االأخالقي ال الديني. 
ون�ساهده  �ساهدنا  ما  وهذا 
من  العديد  يف  با�ستمرار 
ال  اإذ  االأوروبية،  العوا�سم 
االأوروبيني  الفاعلني  يرغب 
يتم  باأن�سطة  امل�ساركة  يف 
املفاهيم  اإق�ساء  خاللها  من 
فيها  ويح�رص  االإن�سانية 
ب�سكل  الديني  االنتماء 
االآخرين  يحر�ض  الأنه  جلي، 
اأتباع  من  مهاجمتهم  على 
اليمني  ومينح  اأخرى،  اأديان 
لت�سعيد  الذريعة  املتطرف 
للعرب  املعادي  خطابه 
يعتمد  حيث  وامل�سلمني، 
اليمني  هذا  قادة  بع�ض 
خطر  من  التنبيه  خطاب 
الأوروبا،  االإ�سالمي«  »الغزو 
حمافظ  اآخر  خطاب  يقابله 
اجلهات  بع�ض  جانب  من 
روح  تغذي  التي  امل�سلمة 
العداء »لل�سليبية واليهودية«.

 اأزمة هوية

يف  العربية  اجلاليات  واقع 
ملنهجية  يفتقد  الذي  اأوروبا 
و�سيا�سات  م�سرتكة،  عمل 
التي  والتهمي�ض  االإق�ساء 
الدول  بع�ض  تعتمدها 
ظهور  اإىل  اأدت  االأوروبية، 
الثاين  اأزمة هوية لدي اجليل 
املهاجرين. فال  والثالث من 
هم ينتمون اإىل بلدان اآباءهم 
ينتمون  هم  وال  واأجدادهم، 
اإىل بلد اإقامتهم، على الرغم 
من اأن عدداً منهم قد ولد يف 
هذه البالد ويحملون جن�سيتها 
املواطنة  بحقوق  ويتمتعون 

االأحزاب  وت�ستغل  الكاملة. 
للقول  الظاهرة  اليمينية هذه 
اإن املهاجرين يجدون �سعوبة 

يف االندماج.
الواقع العربي الراهن املتاأزم، 
ان�سدادات  من  يعاين  والذي 
�سيا�سية واقت�سادية وثقافية، 
يدفع عدد من العرب لالإ�سابة 
الهزمية احل�سارية  مبتالزمة 
التي تعاين منها االأمة العربية، 
الأن االنك�سارات التي اأ�سبحت 
�سمة للعرب، وكذلك التخلف 
واالأمرا�ض  واجلوع  واجلهل 
والقمع  واالأمية  واحلروب 
مرادفات  كلها  والعنف، 
الكثريون من  فاأ�سبح  للعرب، 
ي�سعرون  اأوروبا  يف  العرب 
النت�سابهم  والعار  باخلجل 
�سار  حتى  العربية،  لالأمة 
مو�سع  وتراثنا  العربية  اللغة 
اإن  البع�ض.  قبل  من  خجل 
للهوية  للتنكر  البع�ض  �سعي 
اإزاحة  اإىل  يهدف  �سلوك  هو 
التي  الهزمية  م�سوؤولية 
فرتاه  كاهله،  عن  نعانيها 
احلقيقية  هويته  من  ين�سلخ 
ويحاول اأن يجد لنف�سه هوية 

اأخرى تعو�سه عما فقده.
واأمام التجاذبات ال�سيا�سية 
والدينية بني اأفراد اجلاليات 
العربية يف اأوروبا، تربز بع�ض 
االأ�سوات التي تقدم تف�سرياً 

�سيقاً وحمرفاً للن�سو�ض 
الدينية وللفكر االإ�سالمي. 
االأمر الذي مينح القوى 

اليمينية االأوروبية املتطرفة 
احلجة والذريعة ملوا�سلة 

هجومها على العرب 
وامل�سلمني، ويعطي خطابها 
نوعاً من امل�سداقية اأمام 

موؤيديها.

�سلوكاً  امل�سهد  يف  يظهر  ثم 
العرب  بع�ض  من  مرعباً 
ال�سورة.  لتكتمل  وامل�سلمني 
نتيجة  الت�رصفات  هذه 
حتدثه  الذي  لالأثر  متوقعة 
املتطرفة  املفاهيم  بع�ض 
الدين  رجال  من  ق�سم  لدى 
الفهم  ونتيجة  امل�سلمني، 
االإ�سالمية.  للعقيدة  اخلاطئ 
�سائق  نرى  اأن  فال عجب يف 
حافلة م�سلم يف اإحدى املدن 
املركبة  اأوقف  الربيطانية، 
واأدى  االأبواب  اأغلق  اأن  بعد 
وملاذا  البا�ض.  يف  �سالته 
اأحد  قام  اإن  اال�ستغراب 
قتل  يف  امل�سلمني  اأو  العرب 

ابنته  اأو  زوجته  اأو  اأخته 
بدافع احلفاظ على ال�رصف. 
م�سجد  اإمام  لك  يظهر  ثم 
اأو  فرن�سا  اأو  بريطانيا  يف 
بتحري�ض  ويقوم  هوالندا، 
على  امل�سلمني  املهاجرين 
واالن�سياع  االنقياد  عدم 
امل�سيفة  البلدان  لقوانني 
وقادتها  حرب«  »بالد  الأنها 
وامل�سلمني  »الكفار«  من 
ب�سط  الأجل  يجاهدون  فيها 
ت�رصفات  هي  نعم  الهداية. 
فاإن  لالأ�سف  لكن  حمدودة 
االأثر الذي تخلفه م�سيئاً جداً 

اإعالمياً وتعبوياً.
اإن �سوؤال التاريخ باعتباره جزء 
يجب  ال  الهوية  مكونات  من 
عن  نتحدث  ونحن  اإ�سقاطه 
اندماج العرب يف املجتمعات 
العربية، خا�سة ال�سباب الذين 
املزدوجة  هويتهم  تقت�سي 
انفتاحاً على االآخر، واإحداث 
حقه  حتفظ  متوازية  مقاربة 
يف معرفة اأ�سوله ووطن اأبويه 
واأجداده، وتاريخه ولغته االأم. 
�سيا�سة  مواجهة  تتطلب  وال 
-بظني-  االأوروبي  اليمني 
وت�سلباً  العرب  من  انغالقاً 
فهوية  االآخر.  مواجهة  يف 
بعمقها  العرب  املهاجرين 
التاريخي والقومي هي ق�سية 
ثابتة ولي�ست يف حالة جمود، 
ح�سيلة  االأ�سل  يف  الأنها 
طويل  لتاريخ  وخال�سة 
الثقافية  وممتد من التجارب 
واالن�سهار احل�ساري، وكذلك 
فهي  لذلك  االإن�ساين،  املزج 
قابلية  متالك  تفاعلية  عملية 
التغري والتكيف والتعاي�ض مع 
يحقق  مبا  االأخرى،  الهويات 
واعية  باختيارات  االن�سجام 
التعادل  تكفل  �سياقات  ويف 
والتكافوؤ، مما يوؤدي اإىل غنى 
واإثراء ثقايف واإن�ساين للهوية.

اأغلبية �سامتة

احلياتية  االأمناط  تتعدد 
منهم  اأوروبا،  يف  للعرب 
بالكامل  ومن�سجم  مندمج 
املعي�سية  ال�رصوط  مع 
فيها  يقيمون  التي  للبلدان 
منهم  وجزء  قليلة،  قلة  وهم 
املجتمع  ثقافة  يرف�ض 
نف�سه  على  وينعزل  الغربي 
االأغلبية  وهناك  واأ�رصته، 
التي متار�ض خليطاً من هذا 
جمتمعياً  ت�سارك  وذاك، 

اأخرى.  مرة  وتنزوي  مرة، 
لكن ميكننا القول بو�سوح اإن 
الغالبية العظمى من اجلاليات 
اأوروبا هي غالبية  العربية يف 
�سلبي  موقف  ذات  �سامتة، 
وامل�ساهمة  امل�ساركة  من 
يعود  رمبا  العام.  ال�ساأن  يف 
اأن  اإىل  جوانبه  اأحد  يف  ذلك 
�سيا�سية  مل�ساركة  وجود  ال 
حقيقية للمواطنني يف معظم 
البلدان العربية التي اأتى منها 
وبالتايل  املهاجرين،  هوؤالء 
ميتلكون  ال  نا�ض  اأمام  نحن 
هناك  �سيا�سياً.  ووعياً  ثقافة 
اإحجام  خلف  اآخر  عامل 
امل�ساركة  عن  العرب  بع�ض 
ال�سيا�سية يف البلدان اجلديدة، 
يف  حملوه  الذي  اخلوف  هو 
هذا  بلدانهم،  من  حقائبهم 
اخلوف الذي يجعلهم يظنون 
اأن اأية م�ساركة لهم يف ال�ساأن 
وظيفتهم  تعر�ض  قد  العام 
االقت�سادية  ومكا�سبهم 
العامل  اإىل  اإ�سافة  للخطر. 
توظيفه  ي�ساء  الذي  الديني 
و�رصحه ونقله واإظهاره لالآخر 
ب�سورة م�سوهة. هي ال�سورة 
التي تقدمها بع�ض اجلماعات 
الدول  بع�ض  يف  االإ�سالمية 
اأو معه،  االأوروبية بغري ق�سد 
الع�رصات  م�ساركة  من خالل 
املت�سددين  امل�سلمني  من 
الذين يهتفون ويدعون للجهاد 
الذين  ال�سليبيني  الكفرة  على 
ي�سارك االآالف منهم يف نف�ض 
نظموها  التي  املظاهرة 
اأو  للق�سية الفل�سطينية  دعماً 
لق�سايا عربية اأخرى. بالرغم 
من ندرة هذه امل�ساهد خا�سة 
اإال  االأخرية  ال�سنوات  خالل 
حمبطاً  عاماًل  ت�سكل  اأنها 
املت�سامنة  االأوروبية  للقوى 
ومتنح  العربية،  الق�سايا  مع 
املت�سدد  االأوروبي  اليمني 
خطابه  لت�سعيد  مادة 

املعادي.
 

ح�ساد مر

م�سهد  يظهر  احل�سيلة  يف 
اأوروبا  يف  العربية  اجلاليات 

ومنق�سماً  ومتعرثاً  �سائكاً 
وفو�سوياً، متزقها االنتماءات 
والقبلية  واملذهبية  الطائفية 
وتفرقها  واملناطقية، 
اأو  النظام  لهذا  الوالءات 
اأو ذاك، م�سهد يخلو  الزعيم 
الأبناء اجلاليات  تاأثري  اأي  من 
االأوروبية  املجتمعات  يف 
قليلة  حاالت  -با�ستثناء 
املختل  الو�سع  هذا  جداً-. 
ال�سغط  جماعات  ت�ستغله 
اللوبي  خا�سة  االأخرى، 
لالإ�ساء  اليهودي-ال�سهيوين، 

اإىل �سورة اجلاليات العربية.
والبعثات الدبلوما�سية العربية 
�سلبياً  -معظمها- تلعب دوراً 
�سيا�سية  ا�ستقطابات  يف 
بني  الفرقة  تعمق  وحزبية 
اأبناء  وبني  اجلالية،  اأبناء 

القطر الواحد اأنف�سهم.
ال  عافية،  عن  تعرب  ال  التي   
بع�ض  اإىل  االإ�سارة  من  بد 
التجارب االإيجابية وامل�رصفة 
لبع�ض اأبناء اجلاليات العربية 
يف بع�ض الدول االأوروبية، يف 
وهوالندا  واإ�سبانيا  فرن�سا 
واإيطاليا وبلجيكا والدامنرك 
من  عدد  وو�سول  وال�سويد، 
اأبناء اجلاليات اإىل الربملانات 
وحتى  البلديات،  وجمال�ض 

تقلد منا�سب وزارية.
للجاليات  العام  امل�سهد  اإن 
العربية يف اأوروبا هو انعكا�ض 
العربية  املجتمعات  لو�سع 
اإن جميع االنق�سامات  ذاتها. 
وامل�ساحنات  واخلالفات 
لها  جتد  الدول،  تلك  بني 
اجلاليات،  يف  فورياً  �سدًى 
وثقايف  ح�ساري  اإجناز  واأي 
يتحقق  واقت�سادي  و�سيا�سي 
�سوف  العربية،  البلدان  يف 
واقع  على  اإيجابياً  ينعك�ض 

املهاجرين.
يجب  التي  احلقائق  من 
املهاجرين  اأن  بها،  التذكري 
الكثري  يف  وامل�سلمني  العرب 
من الدول االأوروبية، اأ�سبحوا 
جزء مهم ومكون رئي�سي من 
هذه  وحا�رص  وثقافة  تاريخ 
االآالف  �ساهم  فقد  الدول. 
ال�سمال  يف  امل�سلمني  من 

حني  فرن�سا  ببناء  االفريقي 
وحني  امرباطورية  كانت 
ومنهم  جمهورية،  اأ�سحت 
والكثري  بثقافتها،  ارتبط  من 
جزء  دفع  ال�سعوب  هذه  من 
من اأبناءها حياتهم يف اإعادة 
من  اخلارجة  فرن�سا  اإعمار 
احلرب العاملية الثانية لتبدو 
وكذلك  االآن.  عليه  هي  كما 
لربيطانيا  بالن�سبة  احلال 
التي �ساهم اأبناء م�ستعمراتها 
ال�سابقة من العرب وامل�سلمني 
قام  اأملانيا  ويف  نه�ستها.  يف 
العمال االأتراك بدور فعال يف 
اإعادة بناء االقت�ساد االأملاين 
املنهار بعد احلرب، واأ�سبحوا 
احلياة  مكونات  من  مكوناً 
�سيا�سة  تبدو  لذا  االأملانية. 
املهاجرين  من  التخويف 
يعتمدها  التي  امل�سلمني، 
املتطرف  االأوروبي  اليمني 
�سيا�سة  ال�سعبوي،  يف خطابه 
التعاي�ض  ثقافة  مع  تتناق�ض 
واالأوروبيني  املهاجرين  بني 
التي كانت �سائدة قبل ارتفاع 
اأن  املهم  من  اليمني.  �سوت 
يف  املهاجرين  العرب  يدرك 
اأوروبا اأنهم جزء اأ�سا�سي من 
التي  االأوروبية  املجتمعات 
باإمكانهم  واأن  يقطنونها، 
م�ساركتها  وتعزيز  تو�سيع 
العام،  ال�ساأن  يف  وفاعليتها 
املناخ  ا�ستغالل  خالل  من 
يف  والبدء  الدميقراطي 
ال�سلبية  حالة  من  االنتقال 
احليوية  اإىل  واحليادية 
عن  واالبتعاد  والن�ساط، 
العامل  وتوظيف  الك�سل، 
يف  الديني  ولي�ض  الثقايف 
االندماج مبا  �سيا�سة  مقاربة 
ثقافة  مع  التقارب  يحقق 
فيها،  يعي�سون  التي  البلدان 
رغم  معها.  التنافر  ولي�ض 
الذي  املحبط  باالأثر  وعينا 
العن�رصية  املواقف  حتدثه 
جتاه  االأوروبية  القوى  لبع�ض 
و�سواهم،  العرب  املهاجرين 
اأمام  ثالث  طريق  ال  اأنه  اإال 
فاإما امل�ساركة  اأوروبا،  عرب 
االنكفاء  واإما  االإيجابية 

والتقوقع.

جزء الثاين
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�صعيد  على  خطري  تطور  يف 
�رسقة  وت�رسيع  اال�صتيطان 
ل�صاحله،  الفل�صطينية  االأرا�صي 
املركزية  املحكمة  قررت 
"االإ�رسائيلية" يف القد�س املحتلة 
اأم�س الثالثاء )28-8(، عدم اإخالء 
"مت�صبي  اال�صتيطانية  البوؤرة 
اأرا�س  على  املقامة  كراميم" 
فل�صطينية خا�صة تابعة ملحافظة 
�صابقة خطرية  ي�صكل  ما  اهلل،  رام 
"االإ�رسائيلي"،  الق�صاء  تاريخ  يف 
ي�صكل  اأنه  جمددا  اأثبت  الذي 
غطاء لنهب االأرا�صي الفل�صطينية 
املوقع  ونقل  اال�صتيطان  وت�رسيع 
"هاآرت�س"  ل�صحيفة  االإلكرتوين 
القا�صي،  عن  الثالثاء  م�صاء 
البوؤرة  اأن  زعمه  درئيل،  اأرنون 
"بح�صن  اأقيمت  قد  اال�صتيطانية 
نية" من خالل تخ�صي�س االأرا�صي 
وعّد  االحتالل،  من  للم�صتوطنني 
ما  حلماية  مربرا  ي�صكل  ذلك  اأن 

اأ�صماه "حقوق امل�صتوطنني".
اال�صتيطانية  البوؤرة  هذه  اأن  يذكر 
اأرا�س  على   1999 عام  اأقيمت 
توجه  حيث  خا�صة،  فل�صطينية 
املحكمة  اإىل  االأرا�صي  اأ�صحاب 
العليا "االإ�رسائيلية" �صد اإقامتها، 
اإىل  الق�صية  حتويل  العليا  فقررت 

القد�س  يف  املركزية  املحكمة 
اإنهم  امل�صتوطنني  حمامي  وقال 
على  بناء  املكان  يف  ا�صتوطنوا 
ذات  املهنية  اجلهات  من  ت�رسيح 
"وزارة  ت�صمى  ما  ب�صمنها  ال�صلة، 
ي�صمى  وما  االإ�رسائيلية"  االأمن 
بـ"االإدارة املدنية االإ�رسائيلية" يف 

االأرا�صي املحتلة. 

رفعوا  قد  امل�صتوطنون  وكان 
التما�صا  وقدموا  م�صادة،  دعوى 
الفل�صطينيني،  امللتم�صني  �صد 
"االإ�رسائيلية"،  ال�صلطات  و�صد 
ين اأنها تن�صلت، من امل�صوؤولية  عاِدّ
جتاههم، واأقرت اأن احلديث يدور 
عن اأرا�ٍس خا�صة فل�صطينية واألقت 
املحكمة بامل�صوؤولية عن تعوي�س 

على  االأرا�صي  اأ�صحاب  ال�صكان 
احلكومة "االإ�رسائيلية"وتاأتي هذه 
ا�صتخدام  بعد  الق�صائية  ال�صابقة 
يطلق  ما  االأوىل  للمرة  املحكمة 
ال�صوق"، حيث قررت  "نظام  عليه 
وتعوي�س  احلل  عن  امل�صوؤولية  اأن 
الفل�صطينيني،  االأر�س  اأ�صحاب 
على  هي  امللكية،  ثبوت  حال  يف 

ال�صلطات "االإ�رسائيلية".
ال�صهيونية  الق�صاء  وزيرة  وكانت 
�صعت  �صكيد"  "اأييليت  املتطرفة 
من  االأوىل  للمرة  لالعرتاف 
بـ"البند  "االإ�رسائيلية"  ال�صلطات 
وقدمت  ال�صوق"  نظام  من   5
يت�صمن  الذي  موقفها  "اإ�رسائيل" 
وفرت  وبذلك  بالنظام،  االعرتاف 

للمحكمة الغطاء الر�صمي لذلك.
كما عّدت املحكمة اأن من واجب 
اأ�صمته  ما  حماية  ال�صلطات  هذه 
اأن  رغم  امل�صتوطنني"  "حقوق 
ال�رسعية  قرارات  من  �صل�صلة 
يف  اال�صتيطان  عّدت  الدولية 
�رسعي  غري  املحتلة  االأرا�صي 
وقالت "هاآرت�س" اإن ملف الدعوى 
للمحكمة  �صيعاد  الق�صية  هذه  يف 
قرار  تغري  مل  اإذا  التي  العليا 
املركزية، فاإن املوقع اال�صتيطاين 

�صيتم ت�رسيعه "اإ�رسائيليا".
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بتاريخ  بغزة  ولد  النخالة 
والده  وا�صت�صهد   ،6/4/1953
مدينة  يف  النخالة  ر�صدي  احلاج 
اإبان   1956 عام  خانيون�س 
العدوان الثالثي على م�رس وغزة 
خانيون�س  يف  االبتدائية  در�س 
انتقل  وبعدها  جنوب قطاع غزة، 
درا�صته،  الإكمال  االأيتام  ملعهد 
واأنهى  غزة،  ملدار�س  ثم  ومن 
ثم  والثانوية،  االإعدادية  درا�صة 
املعلمني  معهد  يف  الدبلوم  در�س 
من   6 وله  متزوج  وهو  بغزة، 

االأبناء؛ 4 بنات وولدان.

العتقال

للمرة  النخالة  االحتالل  واعتقل 
 ،29/5/1971 بتاريخ  االأوىل 
على  احلياة  مدى  عليه  وحكم 
االحتالل  �صد  العمل  خلفية 
التحرير  قوات  �صمن  ال�صهيوين 
احل�صيني،  زياد  بقيادة  العربية 
واأفرج عنه بعدما اأم�صى 14 �صنة 
�صفقة  يف   20/5/1985 بتاريخ 
اجلليل  ب�صفقة  ال�صهرية  التبادل 
�صجون  عدة  بني  تنقل  بعدما 

�صهيونية.
�صجون  من  عنه  االإفراج  وبعد 
احلركة  موؤ�ص�س  كلّفه  االحتالل 
الدكتور فتحي ال�صقاقي بتاأ�صي�س 
اأول جناح ع�صكري حلركة اجلهاد 
االإ�صالمي، وتوىل م�صوؤولية اللجنة 
اأثناء  غزة  قطاع  يف  احلركية 

ال�صقاقي  فتحي  الدكتور  اعتقال 
بتاريخ  الثانية  للمرة  واعتقل 
12/4/1988 على خلفية اإ�صعال 
يف  وامل�صاركة  االنتفا�صة  ثورة 
تاأ�صي�س حركة اجلهاد االإ�صالمي.

الإبعــاد

اأبعدت قوات االحتالل النخالة اإىل 
 1/8/1988 بتاريخ  لبنان  جنوب 
عن  الإبعاده  فا�صلة  حماولة  يف 
االحتالل  مع  املواجهة  �صاحات 
املنا�صب  يف  وتدرج  ال�صهيوين 
اجلهاد  حلركة  التنظيمية 
ممثال  عني  فقد  االإ�صالمي؛ 
للحركة يف لبنان، واإىل جانب ذلك 

كان له دور جهادي بارز يف العمل 
املوؤ�ص�س  اغتيال  ،بعد  الع�صكري 
الدكتور فتحي ال�صقاقي يف اأكتوبر 
�صورى  جمل�س  انتخب   ،1995
احلركة الدكتور رم�صان �صلّح اأمينا 
النخالة  وانتخب  للحركة،  عاماً 
نائباً له رف�س االحتالل ال�صماح له 
اأكرث من مرة،  بدخول قطاع غزة 
وح�صور  اأهله  زيارة  من  وحرمه 

حفل زفاف جنلة "طارق".
يف  احلركة  وفود  النخالة  وقاد 
الف�صائل  وم�صاورات  مباحثات 
القاهرة،  امل�رسية  بالعا�صمة 
يف  النار  اإطالق  وقف  ومباحثات 
االأمني  كلفه  كما   ،2014 القاهرة 
العام الدكتور رم�صان �صلّح لينوب 

عنه يف كثري من املهّمات.
اأدرجته وزارة اخلارجية االأمريكية 
على الئحة ما ي�صمي بـ"االإرهاب" 
 23/1/2014 اخلمي�س  يوم 
بحجة دعمه للحركات والتنظيمات 
واإي�صال  لكيان االحتالل  املعادية 
الواليات  وفر�صت  لغزة،  ال�صالح 
مالية  مبالغ  االأمريكية  املتحدة 
ملن  دوالر  ماليني  بـ5  تقدر 
ي�صاعد  اأو  عنه  مبعلومات  يديل 
منزل  قوات  ق�صفت  اعتقاله  يف 
ال�صهيوين  العدوان  اأثناء  عائلته 
ر  ودِمّ 2014؛  العام  يف  غزة  على 
وا�صت�صهدت  كلياً،  تدمرياً  املنزل 
وجنلها  ن�صال"  "اأم  اأخيه  زوجة 

حممود.

م�سرية حافلة بالت�سحيات والن�سال عاي�سها احلاج زياد النخالة على مدار عقود يف معركة 
املقاومة �سد الحتالل ال�سهيوين، يف مواقع متعددة تولها، قبل اأن يبداأ مرحلة جديدة 

بعد انتخابه اأمينا عاما حلركة اجلهاد الإ�سالمي.

م�سرية حافلة بالت�سحيات والن�سال

من هو احلاج زياد النخالة الأمني العام للجهاد الإ�سالمي؟

يف تطور خطري

الحتالل ي�سرعن �سرقة الأرا�سي اخلا�سة بـ"ح�سن نية"

فل�سطني املحتلة

300 طفل اأ�سري يحرمون مدار�سهم

تعزيزات اإىل �سواطئ 
ع�سقالن حت�سبًا لوقوع 
عمليات اخرتاق بحري

االأ�رسى  مركز  مدير  قال 
حمدونة  راأفت  للدرا�صات 
طفل   )300( من  يقاب  ما  اإن 
�صجون  يف  يقبعون  فل�صطيني 
 )3( بينهم  ال�صهيوين،  االحتالل 
اأم�س  ُحرموا  قا�رسات  فتيات 
ملدار�صهم  التوجه  من  االأربعاء 
كنظرائهم الطلبة، مع بدء العام 
الدرا�صي اجلديد 2019-2018.

بيان  يف  حمدونة  واأو�صح 
ال�صجون  م�صلحة  اإدارة  اأن 
ال�صهيونية واحلكومة ال�صهيونية 
هوؤالء  خ�صو�صية  جتاوزت 
ومتطلباتهم  املعتقلني  االأطفال 
االتفاقيات  عليها  اأكدت  التي 
والقانون  الدولية  واملواثيق 

الدويل االإن�صاين.
احلقوقية  املنظمات  ودعا 
متابعة  اإىل  بالطفل  اخلا�صة 
اأو�صاع املعتقلني القا�رسين يف 
املعتقالت ال�صهيونية، وال�صغط 
تاأمني  اأجل  من  االحتالل  على 
مبدار�صهم  وااللتحاق  حريتهم 
االأطفال  كباقي  تعليمهم  لتلقى 
يف العامل واأ�صار اإىل اأن ما يقارب 
من مليون وثالثمائة األف طالب 
وطالبة توجهوا للمدار�س �صباح 
اليوم يف كافة اأرجاء الوطن، ومت 
حرمان ما يقاب من )300( طفل 
بينهم )3( فتيات قا�رسات، من 
واأ�صاف  ملدار�صهم،  التوجه 
ترتكب  االحتالل  �صلطات  اأن 
ع�رسات  االأطفال  بحقهم 

النف�صي  كالتعذيب  االنتهاكات 
بنية  وا�صتغالل  واجل�صدي، 
والرتكيز على  ال�صعيفة،  الطفل 
والتنكيل  والتهديد  التعذيب 
بالكالب،  اأحياًنا  والرتويع 
وا�صتخدام و�صائل غري م�رسوعة 
الكاذبة،  والوعود  كاخلداع 
واملحاكم  القا�صية،  واملعاملة 
والقوانني  الع�صكرية  الردعية 
االنفرادي  والعزل  اجلائرة، 
وا�صتخدام القوة، واالحتجاز يف 
وباأعمارهم،  بهم  تليق  اأماكن ال 
اال�صتفزازية.  والتفتي�صات 
القا�صية  املعاملة  اإىل  واأ�صار 
واملخالفة  لها  يتعر�صون  التي 
واملواثيق  االأعراف  لكل 
الدولية التي تكفل حماية هوؤالء 
حقوقهم  وتاأمني  القا�رسين 
والتعليمية  والنف�صية  اجل�صدية 
ومر�صدين  باأهليهم  وتوا�صلهم 
والتعامل  حياتهم  يوجهون 
معهم كاأطفال بعيًدا عن �صيا�صة 
الرتهيب بهدف تدمري الطفولة 
الفل�صطينية، واالحلاق بها االآثار 
واجل�صدية  والنف�صية  ال�صحية 

واالجتماعية.
املنظمات  حمدونة  ودعا 
بالطفل  اخلا�صة  احلقوقية 
املعتقلني  �صهادة  �صماع  اإىل 
ال�صجون  يف  القا�رسين 
وحما�صبة  اال�رسائيلية، 
االحتالل على جرائمه بحقهم، 

وتاأمني احلماية لهم.

ذكرت القناة الثانية العربية، م�صاء 
اأم�س، اأن �رسطة االحتالل، قررت 
اإر�صال تعزيزات اأمنية، اىل �صواحل 
وقوع  من  خوفاً  ع�صقالن،  مدينة 
عميات اخرتاق بحري انطالقاً من 
العربية،  القناة  وقالت  غزة  قطاع 
اإن ال�رسطة قررت اإر�صال وحدات 
خا�صة من �رسطة حر�س احلدود، 
ملراقبة �صواطئ ع�صقالن املحتلة 
واأ�صافت القناة، اأن هناك تخوفات 
االأمنية،  االحتالل  منظومة  لدى 
من نية الكوماندوز البحري التابع 

عمليات  تنفيذ  للق�صام،  لكتائب 
غزة  قطاع  من  بحري،  اخرتاق 
التقديرات  فاإن  القناة،  وبح�صب 
للحتالل  االأمنية  املنظومة  لدى 
يف  كبري  تطور  حدوث  اىل  ت�صري، 
التابع  البحري  الكومندوز  قدرات 

للق�صام بغزة.
جي�س  اأن  القناة،  واأ�صارت 
االحتالل، طالب ب�رسورة االإ�رساع 
العزال  البحري  اجلدار  بناء  يف 
وقوع  من  الكيان وغزة، خوفاً  بني 

عمليات اخرتاق بحري.
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يف  الإن�سان  حقوق  وزير  واأو�سح 
ع�سكر،  حممد  اليمنية،  احلكومة 
متديد  ل�سالح  الت�سويت   « اأن 
اليمن،  يف  اخلرباء  جلنة  عمل 
داخل  وا�سحا  انق�ساما  اأثبت 
ب�سورة  الإن�سان  حقوق  جمل�س 
فاعليه  من  �سيقلل  م�سبوقة،  غري 
نقلته  ما  وفق  م�ستقبال«،  قراراته 

وكالة الأنباء اليمنية الر�سمية.
»جتاهل«  ع�سكر،  وا�ستغرب 
احلر�س والتعاون من جانب بالده 
لـ«لو�سول اإىل �سيغة توافقية تعك�س 
وحدة املجتمع الدويل جتاه الو�سع 
التعاون  ي�سمن  ومبا  اليمن،  يف 
ال�رشعية«  احلكومة  من  الكامل 
)م�رش  العربي  الرباعي  وكان 

والبحرين(  والإمارات  وال�سعودية 
واليمن، يف بيان م�سرتك اجلمعة، 
حلقوق  الأممي  املجل�س  اعترب 
الإن�سان »ف�سل« يف اعتماد م�رشوع 
يف  الأو�ساع  ب�ساأن  موحد  قرار 
مبن  القرار  موؤيدو  ويقول  اليمن، 
الأوروبي،  والحتاد  كندا  فيهم 
كلفها  التي  اخلرباء  جمموعة  اإن 
املجل�س بالتحقيق العام املا�سي، 
فيما  الكثري،  اإجناز  عليها  يزال  ل 
يقول املعرت�سون اإن ذلك �سيفاقم 
يف  ال�سطراب  ويزيد  الأزمة 

املنطقة.
والعام املا�سي، ت�سكلت جمموعة 
خرباء دوليني للتحقيق يف الأو�ساع 
للتمديد  قابلة  عام  ملدة  باليمن 
»اإجراء  بهدف  الإذن،  بح�سب 
انتهاكات  جلميع  �ساملة  درا�سة 

املزعومة  الإن�سان  حقوق 
التي  الدويل  القانون  وانتهاكات 
النزاع  اأطراف  جميع  ارتكبتها 
 »2014( �سبتمرب  منذ  وذلك 
املعنية  اخلرباء  جلنة  واأ�سدرت 
اأثار  املا�سي،  اأوت  نهاية  تقريًرا 
غ�سب اليمن والتحالف كونه األقى 
معظم  �سقوط  عن  امل�سوؤولية 
القتلى على غارات ي�سنها التحالف 
ال�سعودية �سد  تقود  الذي  العربي 

احلوثيني.
ويعاين اليمن، منذ نحو 4 �سنوات، 
احلكومية  القوات  بني  حرب  من 
تقوده  عربي  بتحالف  م�سنودة 
جماعة  م�سلحي  وبني  ال�سعودية، 
على  ي�سيطرون  الذين  »احلوثي«، 
منذ  �سنعاء  بينها  حمافظات، 

.2014

قال وزير ميني اإن مد اأجل التحقيق الدويل يف اأو�ساع حقوق الإن�سان يف بالده ك�سف عن »انق�سام اأممي« ، وافق املجل�س الأممي حلقوق الإن�سان على مد اأجل 
التحقيق يف اأو�ساع حقوق الإن�سان يف اليمن )دون اإ�سارة لفرتة املد(، رغم اعرتا�سات مينية بجانب ال�سعودية والإمارات اللتني تقودان حتالًفا ع�سكرًيا �سد جماعة 

»احلوثي« يف اليمن، منذ 2015.

وزير ميني

م٫�س 

 متديد �لتحقيق �لدويل باليمن ك�سف"�نق�ساما �أمميا"

وا�سل هجومه على �سركات الإنرتنت

تر�مب يحذر "غوغل" و"في�سبوك" و"تويرت" من "قمع" �أ�سو�ت �ملحافظني
الأمريكي،  الرئي�س  وا�سل 
دونالد ترامب، هجومه على 
ومواقع  الإنرتنت،  �رشكات 
التوا�سل الجتماعي، حمذًرا 
و"في�سبوك"،  "غوغل"، 
و"تويرت"، من "قمع" اأ�سوات 
املحافظني جاء ذلك خالل 
اأدىل  �سحفية  ت�رشيحات 
ا�ستقباله  خالل  ترامب،  بها 
الدويل  الحتاد  لرئي�س 
جياين  "فيفا"  القدم  لكرة 
الأبي�س  بالبيت  اإنفانتينو، 
"على  اإن  ترامب،  وقال 
اأن  وفي�سبوك  وتويرت  غوغل 
فهم  للغاية،  حذرين  يكونوا 
منطقة  يف  حقا  يتجولون 

م�سطربة للغاية". 
الأمريكي  الرئي�س  وخاطب   
بالقول  الثالث،  ال�رشكات 
ذلك  فعل  ميكنكم  "ل 
�سابق  وقت  بالنا�س"ويف 

"غوغل"  ترامب  اتهم  اليوم، 
املحافظني  اأ�سوات  بـ"قمع 
والأخبار  املعلومات  واإخفاء 
اجليدة"، وفق تعبريه وخالل 
ت�رشيحاته يف البيت الأبي�س، 
قال ترامب اإن "هناك عدًدا 
وردت  قد  ال�سكايات  من 

ب�ساأن هذا املو�سوع". 
الرئي�س  على  ردها  ويف 
"غوغل"  نفت  الأمريكي، 
واأكدت،  التهامات،  �سحة 
بحث  نتائج  اأن  لها،  بيان  يف 
لو�سع  ت�ستخدم  ل  حمركها 
تنحاز  ول  �سيا�سية،  اأجندة 
اإىل اأي اأيديولوجية �سيا�سية، 
"اأ�سو�سيتد  وكالة  ح�سب 

بر�س" الأمريكية. 
وقالت ال�رشكة الأمريكية، اإنه 
"عندما يبحث امل�ستخدمون 
عن حمتوى، هدفنا هو التاأكد 
الإجابات  يتلقون  اأنهم  من 

غ�سون  يف  مالءمة  الأكرث 
ثواٍن"واأو�سحت ال�رشكة، التي 
كاليفورنيا  ولية  من  تتخذ 
"تقوم  اأنها  لها،  مقًرا 
التح�سينات  مئات  باإجراء 
عام،  كل  خوارزمياتها  على 
ل�سمان تقدمي حمتوى عايل 
لطلبات  ا�ستجابة  اجلودة؛ 
 : فت �سا اأ و " مني مل�ستخد ا
برتتيب  اأبًدا  نقوم  ل  "نحن 
للتالعب  البحث  نتائج 
بالتوجهات ال�سيا�سية"وخالل 
الفرتة الأخرية، كثف ترامب 
من هجومه على الإعالم يف 
بالده متهًما اإياه بـ"ن�رش اأخبار 
احلقيقة"،  وتزييف  كاذبة 
كما و�سف عدًدا من و�سائل 
بـ"اأعداء  الأمريكية  الإعالم 
من  اأكرث  ردت  ال�سعب"فيما 
300 و�سيلة اإعالمية اأمريكية 
بحملة  التهامات  هذه  على 

لي�س  "الإعالم  �سعار  حتت 
اأوت  خالل  ال�سعب"،  عدو 

اجلاري.

 مهاجرون رف�ستهم 
اإيطاليا تعر�سوا 

للتعذيب والغت�ساب 
يف ليبيا

الهجرة  منظمة  قالت 
املهاجرين  اإن  الدولية، 
جرى  الذين  الأفارقة 
اإنقاذهم يف البحر املتو�سط   

اجلاري،  اأوت  منت�سف 
يف  اإقامتهم  خالل  تعر�سوا 
ليبيا على مدى عامني للعنف 
والتعذيب والغت�ساب ،وقال 
املنظمة  با�سم  املتحدث 
جويل ميلمان، يف ت�رشيحات 
املهاجرين  اإن  �سحفية، 

عددهم  ويبلغ  اإليهم  امل�سار 
واإريرتيا،  ال�سومال  من   190
مياه  يف  الغرق  من  اأنقذوا 
البحر املتو�سط يف 15 اأوت 
اجلاري من قبل �سفينة حتمل 

ا�سم "ديت�سي". 
ي�سمح  مل  اأنه  ميلمان  وذكر 
اإيطاليا  بدخول  للمهاجرين 
ملدة 10 اأيام، ب�سبب اخلالف 
بني  املهاجرين  توزيع  حول 
الأوروبي،  والحتاد  روما 
اإىل اأن قبلت اأيرلندا واألبانيا 

والفاتيكان ا�ستقبالهم. 
وافقت  األبانيا  اأن  واأ�ساف 
مهاجًرا،   20 ا�ستقبال  على 
فيما  اآخرين،   20 واأيرلندا 
على  الفاتيكان  وافقت 
رغم  مهاجر،   100 ا�ستقبال 
بني  لتفاق  التو�سل  عدم 
الأوروبي  والحتاد  اإيطاليا 
دون  املهاجرين،  حول 

املتبقي  العدد  عن  تفا�سيل 
ووفًقا  اأنه  ميلمان،  واأ�سار 
املنظمة  موظفي  لبيانات 
جميع  فاإن  للهجرة،  الدولية 
املذكورين  املهاجرين 
تغذية  م�ساكل  من  يعانون 
لحتجاز  تعر�سهم  جراء 
تع�سفي ملدة عامني ونوه اإىل 
اأن املهاجرين امل�سار اإليهم، 
"لل�رشب  ا  اأي�سً تعر�سوا 
منهم  الن�ساء  واأن  والتعذيب 

تعر�سن لالغت�ساب". 
على  احل�سول  يت�سن  ومل 
ال�سلطات  من  فوري  تعقيب 
الليبية حول ما جاء يف البيان 
املنظمة  لأرقام  ووفًقا 
األف  ُفقد  للهجرة،  الدولية 
هذا  حياتهم  مهاجًرا  و549 
العام اأثناء حماولتهم الو�سول 
اإىل ال�سواحل الأوروبية على 

البحر املتو�سط.

لقبوله »هدايا« جهات اأجنبية

200 م�سّرع �أمريكي ب�سدد مقا�ساة تر�مب 
موقع »اإ�سرائيلي«

 »�ل�سي�سي يوؤمن بنتنياهو ويعّول عليه«
 200 نحو  من  اأمريكي ملجموعة  فدرايل  قا�س  �سمح 
برفع  والنواب،  ال�سيوخ  جمل�سي  يف  دميقراطي  ع�سو 
دعوى ق�سائية �سد الرئي�س دونالد ترامب، بتهمة قبول 

هدايا من جهات اأجنبية، ب�سكل ينتهك الد�ستور.
»اإمينت  القا�سي  عن  بر�س«  »اأ�سو�سييتد  ونقلت 
اإجراءات  انطالق  يقبل  اإنه  اجلمعة،  قوله،  �سوليفان« 
التقا�سي يف ادعاءات بتلقي ترامب هدايا من جهات 
اأجنبية بدون موافقة الكونغر�س، وهو ما يعد انتهاًكا 
الع�سو  قال  القرار،  على  تعليق  ويف  د�ستوري،  لبند 
بلومينثال:  ريت�سارد  ال�سيوخ،  الدميقراطي يف جمل�س 
قدًما  بامل�سي  لنا  ال�سماح  يتم  اأن  كبري  انت�سار  »هذا 
يف حما�سبة الرئي�س« واأ�ساف »بلومينثال«، ، اأن ترامب 

يف  امل�سي  موؤكًدا  »مراًرا«،  الد�ستوري  البند  انتهك 
حما�سبته.

كيلي  العدل،  وزارة  با�سم  املتحدثة  قالت  بدورها 
من  لبد  اأنه  »تعتقد  احلكومة  اإن  بيان،  يف  لكو، 
الرئي�س  عن  الدفاع  و�سنوا�سل  الدعوى،  تلك  رف�س 
ترامب  الكونغر�س  يف  اأع�ساء  املحاكم«،ويتهم  يف 
يف  ومكاتب  فنادق  ت�سم  عقارات  مبلكية  باحتفاظه 
على  اأجانب  م�سوؤولون  يحر�س  ونيويورك،  وا�سنطن 
�رشكاته  تلقي  عن  ف�ساًل  وا�ستئجارها،  فيها  الإقامة 
الرئي�س  اإعالن  رغم  ال�سينية،  احلكومة  من  هدايا 
اإثر  اإدارة تلك الأعمال لأبنائه،  التنازل عن  الأمريكي 

فوزه بالرئا�سة يف نوفمرب/ 2016.

م�سدر  عن  الإ�رشائيلي   i24News موقع  نقل 
الوزراء ال�سهيوين املرافقة له  يف حا�سية رئي�س 
الفتاح  عبد  امل�رشي  الرئي�س  اأن  نيويورك،  يف 
وتعويله  به  ثقته  عن  لنتنياهو  »اأعرب  ال�سي�سي 
»الإ�رشائيلي«لبع�س  امل�سدر  واأ�ساف  عليه«. 
و�سائل العالم يف نيويورك مهند نبيل: »الرئي�س 
)على  الإ�رشائيلي  الوزراء  لرئي�س  قال  امل�رشي 
لالأمم  العامة  للجمعية  الـ73  الدورة  هام�س 
يوؤمن به ويعّول على  اإنه  نيويورك(،  املتحدة يف 
امل�ساعي  اإىل  الرئي�س  ي�سري  اأن  دون  م�ساعيه«، 

التي يعّول على نتنياهو فيها.

ولفت امل�سدر اإىل اأن نتنياهو طلب من ال�سي�سي 
الفل�سطيني  الرئي�س  على  ال�سغط  ميار�س  »اأن 
بقطاع غزة«، م�سريا  يتعلق  فيما  حممود عبا�س 
يف  مت  وال�سي�سي،  نتنياهو  بني  »اللقاء  اأن  اإىل 
اأجواء حميمة تبادل خاللها الرئي�سان الآراء حول 

موا�سيع ذات اهتمام م�سرتك«.
واأعلنت القاهرة  اأن الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي 
بنيامني  الإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�س  مع  بحث 
لالأمم  العامة  اجلمعية  هام�س  على  نتنياهو 
املتحدة، �سبل اإحياء عملية ال�سالم بني فل�سطني 

واإ�رشائيل.
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عي�سة ق.

من  وابال  الالعبون  تلقى  حيث 
الأن�صار  طرف  من  وال�صب  ال�صتم 
الذي  املخيب  الأداء  بعد  خا�صة 
امليدان،  اأر�صية  على  قدموه 
الو�صول  يف  ف�صلوا  واأنهم  خا�صة 
اأدائه  رغم  املناف�س  �صباك  اإىل 
بعيدا  م�صتواهم  وبدا  ال�صعيف، 
كل البعد عن املتوقع منهم يف ظل 
تفننهم يف ال�صقوط اأر�صا وت�صييع 
الوقت خا�صة عرب احلار�س فريد 
�صعال الذي كان له الن�صيب الأوفر 
من �صخط اجلماهري حمملني اإياه 
يتلقاها  التي  الأهداف  م�صوؤولية 
الهزميتني  بعد  خا�صة  الفريق 
�صبيبة  امام  للت�صكيلة  املتتاليتني 
والتي  وهران  ومولودية  القبائل 
العا�صمي  النادي  ت�صكيلة  تكبدت 

يف  كاملة  اأهداف  ت�صعة  جمموع 
لقاءين فقط.

الفني عمل  الطاقم  اأمام  و�صيكون 
كبري خالل الفرتة املقبلة من اأجل 
الالعبني وجتاوز  اإىل  الروح  اإعادة 
بها،  ميرون  التي  الفراغ  مرحلة 
كانوا  الالعبني  جميع  وان  خا�صة 
بن  الثنائي  عدا  ما  الإطار  خارج 
اللذان  اأمادا  وامللغا�صي  عرو�س 
كانا الأف�صل على اأر�صية امليدان، 
فوتوا  الذين  الالعبني  بقية  عك�س 
ت�صييع  باللقاء عقب  الفوز  فر�صة 

وليد درارجة �رضبة جزاء.

بلخري: املهم اأوقفنا 
النتائج ال�سلبية 

والالعبون يعانون 
ال�سغوط

ملولودية  امل�صاعد  املدرب  قلل   
وقع  من  بلخري  فار�س  اجلزائر 
البحريني رغم  الرفاع  اأمام  التعرث 
جماهري  وغ�صب  ال�صيئ  الأداء 
الفريق، واأو�صح بلخري يف املوؤمتر 
التاأهل،  كان  الهدف  اأن  ال�صحفي 
»الهدف  اجلانب:  هذا  يف  وعلق 
والأهم  �صباكنا،  اهتزاز  عدم  كان 
الهزائم  �صل�صلة  اأوقفنا  اأننا 
»مادام  بلخري:  وتابع  املتتالية«، 
فريقه  ي�صاعد  اجلمهورل 
من  يتحرروا  لن  الالعبني  فاإن 
م�صتقبله  وبخ�صو�س  ال�صغوط«، 
مع مولودية اجلزائر اأكد: »�صيتبني 
كل �صيء بعد الجتماع مع اأع�صاء 
جمل�س الإدارة، فاإذا اأرادوا بقائي 
العك�س،  طلبوا  ولو  �صاأوا�صل  فاإين 
فاإين �صاأرحل واهلل هو الذي يق�صم 

الأرزاق«.

العميد يتاأهل يف البطولة العربية و�ضخط �ضخط الأن�ضارالفريق ظهر تائها وعجز عن الت�سجيل اأمام مناف�س �سعيف
تاأهل فريق مولودية اجلزائر اإىل الدور ثمن النهائي من بطولة العرب لالأندية بعدما جتاوز مناف�سه 

الرفاع البحريني ب�سالم رغم اكتفائه بالتعادل ال�سلبي على ملعبه اخلام�س جويلية م�ستغال الفوز 
الثمني الذي عاد به من العا�سمة املنامة يف مباراة ذهاب الدور الأول بهدفني لواحد، ورغم اأن املولودية 
حققت التاهل اإىل ان ذلك مل ي�سفع لها لدى جماهريها الذين تنقلوا بقوة اإىل ملعب 5 جويلية من اأجل 

ت�سجيعهم وم�ساهدة اللقاء عن قرب 

قمة �سباب ق�سنطينة 
جتري دون جمهور

وفاق �ضطيف 
يتنقل نحو 

القاهرة باآمال 
ك�ضب ن�ضف 

التا�ضرية
�صّد فريق وفاق �صطيف �صباح 
اأم�س الرحال نحو القاهرة من 
طائرة  وعرب  �صطيف  مطار 
خا�صة اأقلت الالعبني والطاقم 
اإىل جانب عدد  الفني والطبي 
حت�صريا  وذلك  امل�صريين  من 
اأمام  تنتظرهم  التي  للمقابلة 
نادي الأهلي امل�رضي املقررة 
مبلعب  املقبل  الثالثاء 
»ال�صالم« يف العا�صمة القاهرة، 
ذهاب  �صمن  تندرج  والتي 
رابطة  نهائي  ن�صف  الدور 
تنقلت  حيث  اإفريقيا،  اأبطال 
ت�صكيلة »الن�رض الأ�صود« بتعداد 
مكتمل من الالعبني وهو الأمر 
الفني  الطاقم  ي�صاعد  الذي 
بقيادة املدرب املغربي ر�صيد 
اختيار  اأجل  من  الطاو�صي 
يف  للدخول  الالعبني  اأف�صل 
الت�صكيلة الأ�صا�صية. وبدا على 
رفقاء القائد عبد املوؤمن جابو 
التحدي  رفع  اأجل  التفاوؤل من 
ت�صاهم  كبرية  مباراة  وتقدمي 
ومطمئنة  بنتيجة  عودتهم  يف 
ن�صف  حتقيق  على  ت�صاعدهم 
مباراة  بلوغ  اأجل  من  امل�صوار 
ت�صكيلة  واأن  خا�صة  النهائي، 
فر�صة  متلك  الأ�صود«  »الن�رض 
داخل  الإياب  مقابلة  لعب 
الثمن  ملعب  وعلى  قواعدها 
و�صهدت  ب�صطيف،  ماي 
ممثل  غياب  الوفاق  �صفرية 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  عن 
ربع  يف  حدث  مثلما  القدم 
البي�صاوي  الوداد  اأمام  النهائي 
املغربي عندما رافقهم رئي�س 
مدوار  الكرمي  عبد  الرابطة 
ح�صان  الرئي�س  من  بقرار 
مرافقة  رف�س  الذي  حمار 
ردا  الفاف  عن  ممثال  فريقه 
مهدي  احلكم  جتاوزات  على 
�صبيبة  مباراة  يف  �صارف  عبيد 
الثامنة  اجلولة  �صمن  القبائل 

من البطولة الوطنية.
الوفاق قمة  يلعب  يف املقابل، 
البطولة  من  العا�رضة  اجلولة 
ق�صنطينة  �صباب  اأمام  الوطنية 
بدون  املقبل  اأكتوبر   11 يف 
الأ�صود  التقرير  بعد  جمهور 
الذي دون احلكم عبيد �صارف 
عرفتها  التي  الأحداث  على 
جمعته  التي  املقابلة  نهاية 
ب�صبيبة  املن�رضم  اخلمي�س 
على  ا�صطر  والتي  القبائل، 
اإىل  الأخري  اأن�صار  اإثرها 
من  امليدان  اأر�صية  اقتحام 
اأجل الحتماء من ر�صق اأن�صار 
معاقبة  �صتتم  حيث  الوفاق، 
الفريق مبقابلة على الأقل دون 

جمهور ب�صفة ر�صمية.
عي�سة ق.

اأبناء مدينة البليدة يوا�سلون الغرق

الرائد ي�ضيع فر�ضة تعميق الفارق والزيانيون يف املطاردة

فّوت الرائد جمعية ال�صلف فر�صة 
تعميق الفارق عن اأقرب مالحقيه 
التعرث  بعد  الرتتيب  جدول  يف 
داخل القواعد اأمام ال�صيف �صبيبة 
بجاية بالتعادل هدف يف كل �صبكة 
حل�صاب اجلولة الثامنة من الرابطة 
املحرتفة الثانية، حيث كاد الفريق 
يتكبد اخل�صارة الأوىل هذا املو�صم 
قبل  بالنتيجة  متاأخرا  كان  بعدما 
تعديل الالعب قدور خم�س دقائق 
النتيجة  وهي  اللقاء،  نهاية  على 
ميا  اأبناء  لت�صكيلة  �صمحت  التي 
الرتتيب،  ذيل  عن  البتعاد  قورايا 
تلم�صان  ودداد  �صيع  املقابل  يف 
فر�صة تقلي�س الفارق عن ت�صكيلة 
اكتفى  بعدما  الون�رضي�س  اأ�صود 

قمة  يف  ال�صلبي  بالتعادل  بدوره 
ب�رضيع  التي جمعته  الغرب  داربي 
القرتاب  فر�صة  م�صيفا  غليزان، 
من الريادة وتقلي�صها عن اجلمعية 
وا�صتغلت  واحدة،  نقطة  اإىل 
»الزيانيني« فر�صة هزمية  ت�صكيلة 
مالحقها ترجي م�صتغامن من اأجل 

الحتفاظ بو�صافة الرتتيب.
ال�صاعد  ت�صكيلة  �صقطت  اأين 
قادتها  التي  اخلرجة  يف  اجلديد 
خارج الديار ملالقاة احتاد عنابة، 
الرتقاء  يف  جنحت  الأخرية  هذه 
اأندية  من  والقرتاب  بالرتتيب 
يوا�صل  املقابل،  يف  املقدمة، 
موؤخرة  يف  الغرق  البليدة  احتاد 
منطقة  �صمن  ويتواجد  الرتتيب 

خ�صارته  تكبد  الذي  وهو  اخلطر 
�صجلها  والتي  التوايل  على  الثالثة 
ا�صت�صاف  عندما  ملعبه  على 
الذي  ال�صاعد اجلديد جنم مقرة 
اأطاح به يف معقله بثنائية نظيفة، 
�صمحت لالأخري بت�صجيل النت�صار 
يف  والرتقاء  التوايل  على  الثاين 
اإىل  الفارق  تقلي�س  عرب  الرتتيب 
من  الثالث،  املركز  عن  نقطتني 
مولودية  ت�صكيلة  تذوقت  جهتهاـ 
بعد ثالث جولت  الهزمية  العلمة 
امل�صيف  اأمام  التوايل  على 
ت�صكيلة  جعلت  وهران،  جمعية 
»البابية« تفوت فر�صة ال�صعود اإىل 

»البوديوم«.
ع.ق.

 الطبعة الثالثة ل�سباق ن�سف
 ماراطون الباهية اأزور

فوز عبد الرحمان 
خليفية و�ضابة �ضمرية

فاز كل من العداءين عبد الرحمان 
و  البليدة  الذكور من  خليفية عند 
من  الإناث  عند  �صمرية  �صابة 
ن�صف  ب�صباق  العا�صمة  اجلزائر 
الذي جرى  الأكابر  فئة  ماراطون 
 21 م�صافة  على  اجلمعة  اليوم 
اإىل  الرتك  عني  من  مرت  كيلو 
بوهران.وعاد  الأندل�س  مركب 
ذكور  والثالث  الثاين  املركزان 
لكل  التوايل  على  ال�صباق  هذا  يف 
حممد  وجلول  نذير  بو�صوفة  من 
اخلا�س  ال�صباق  وهران.اأما  من 
امل�صافة  نف�س  على  الكهول  بفئة 
نفي�صة  من  كل  فوز  عرف  فقد 
وبوزرمان  وهران  من  �صافية 
فئة  ويف  العا�صمة.  من  حممد 
كيلومرت   10 م�صافة  على  ال�صباب 
من  يو�رضى  م�صوي  من  كل  فاز 
وهران اإناث وزهر الدين بوخاري 

التظاهرة  هذه  .وعرفت  ذكور 
التي  الثالثة  طبعتها  يف  الريا�صية 
املو�صم  انطالق  اإطار  يف  تندرج 
طرف  من  املنظمة  الريا�صي 
للريا�صة  اجلزائرية  الحتادية 
جمعية  مع  بالتن�صيق   والعمل 
وهران ريا�صة و ال�صحة و مديرية 
الرابطة  و  الريا�صة  و  ال�صباب 
 350 من  اأزيد  م�صاركة  الولئية 
ولية  خمتلف  من  وعداءة  عداء 
املناف�صة  هذا  ختام  الوطن.ويف 
الفائزين  على  اجلوائز  توزيع  مت 
بح�صور  الأ�صناف  خمتلف  يف 
اجلزائرية  الحتادية  اأع�صاء 
عن  وممثلي  العمل  و  للريا�صة 
وال�صحة  للريا�صة  وهران  جمعية 
الريا�صة  و  ال�صباب  ومديرية 
بالولية و بع�س الوجه الريا�صية.

وكالت   

الهجوم يوا�سل ال�سبات وت�سييع الفر�س

الن�ضرية توا�ضل نزيف النقاط 
وتفوت ت�ضييق اخلناق يف ال�ضدارة

النقاط  نزيف  م�صل�صل  يتوا�صل 
داي  ح�صني  ن�رض  فريق  مع 
على  الثاين  التعادل  �صجل  بعدما 
التوايل عندما واجه جمعية عني 
من  الثامنة  اجلولة  �صمن  مليلة 
وهو  الأوىل  املحرتفة  الرابطة 
ت�صجيل  عقب  الثاين  التعادل 
الت�صكيلة نف�س النتيجة يف اجلولة 
اأمام احتاد بلعبا�س، يف  املا�صية 
�صورة توؤكد امل�صاكل التي يجدها 
النادي العا�صمي يف الهجوم وهو 
الذي �صيع اأربع نقاط كاملة على 
نف�صه  على  مفوتا  اأوت   20 ملعبه 
واحدة  نقطة  بعد  على  التواجد 
القبائل،  �صبيبة  املت�صدر  عن 
القلق  تدخل  التي  الأمور  وهي 
والأن�صار  الفني  الطاقم  و�صط 
يف ظل عدم قدرة اخلط الأمامي 
العديدة  الفر�س  ترجمة  يف 
وال�صانحة للت�صجيل التي ي�صيعها 
الدين  �صم�س  الالعب  رفقاء 
حراق، حيث كان املر باديا على 
النق�س الفادح للن�رضية يف ال�صق 

الهجومي للت�صكيلة.
�صفحة  الن�رضية  لعبو  وطوى 
حيث  ال�صام،  اأمام  التعرث 

التح�صري  يف  اليوم  ينطلقون 
للداربي العا�صمي الذي ينتظرهم 
اخلمي�س املقبل امام اجلار نادي 
التا�صعة من  بارادو �صمن اجلولة 
البطولة الوطنية، وهو اللقاء الذي 
�صيكون هاما اأمام اأ�صبال املدرب 
بجدية  له  التح�صري  دزيري  بالل 
جمددا،  الفوز  معانقة  اأجل  من 
متلك  الت�صكيلة  واأن  خا�صة 
اإحراز  اأجل  من  كبرية  فر�صة 
ت�صع نقاط كاملة خالل اجلولت 
خو�صها  ظل  يف  املقبل  الثالث 
ثالث داربيات على التوايل اثنني 
اأيام  �صتة  مدار  على  يجريان 
اأكتوبر  الرابع  يف  بارادو  مبالقاة 
مولودية  مواجهة  قبل  املقبل، 
نف�س  من  التا�صع  يف  اجلزائر 
الوطنية  البطولة  لتعرف  ال�صهر 
حت�صري  اأجل  من  توقفا  بعدها 
اأمام  ملباراتيه  الوطني  املنتخب 
»الكان«  ت�صفيات  �صمن  البنني 
قبل ال�صتئناف جمددا مبواجهة 
اجلولة  �صمن  بلوزداد  �صباب 
اأكتوبر   19 تاريخ  يف  املقررة   11

اجلاري.
عي�سة ق.
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الكماليات  خمتلف  جانب  اإىل 
من و�سائل النقل واأماكن الإقامة 
ومالعب التدريبات، قبل اأن متنح 
اجلزائر  منح  على  موافقتها 
اأربعة  بعد  املناف�سة  تنظيم 
التي  الفرتة  ان  والأكيد  اأعوام. 
تف�سل بالدنا عن تنظيم املناف�سة 

الالعبني  تعني  التي  القارية 
املحلية  البطولت  يف  النا�سطني 
اأجل  من  كافية  تكون  �سوف 
خمتلف  بناء  اأ�سغال  من  النتهاء 
تتواجد يف عملية  التي  املالعب 
براقي،  من  كل  غرار  على  البناء 
بالإ�سافة  ووهران  وزو  تيزي 
املالعب  وترميم  الدويرة  اإىل 
احت�سان  على  القادرة  الأخرى 

يف  الكبرية  الكروية  املواعيد 
�سورة ملعب 5 جويلية، م�سطفى 
ت�ساكر بالبليدة، ال�سهيد حمالوي 
بق�سنطينة، 19 ماي بعنابة واحمد 

زبانة بوهران.
احت�سان  اإىل  اجلزائر  وتعود 
بعدما  الكبرية  الكروية  املواعيد 
واحدة  ن�سخة  اإجراء  لها  �سبق 
 1990 عام  لالأمم  اإفريقيا  لكاأ�س 

والتي توجت بلقبها الوحيد خالل 
يف  اجلزائرية  امل�ساركات  تاريخ 
منتخب  ح�ساب  على  املناف�سة 
كاأ�س  احت�سان  قبل  نيجرييا، 
اإفريقيا لفئة اقل من 23 �سنة واأقل 
من 17 �سنة، اأق�سيت يف الأوىل من 
مباراة  بلغت  بينما  الأوىل  الدور 
التاج  وخ�رست  الثانية  يف  النهائي 

القاري اأمام املنتخب الغامبي.

جلنة التفتي�ش عاينت خمتلف املالعب ومنحت تقريرا ايجابيا

الكاف ي�ضند تنظيم طبعة ال�ضان 2022 اإىل اجلزائر
حظيت اجلزائر ب�سرف تنظيم بطولة اإفريقيا للمحليني والتي مقررة عام 2022، حيث جاء اإ�سناد �سرف تنظيم املناف�سة اإىل بالدنا 

وفق القرارات التي خرج بها اجتماع اأع�ساء اللجنة التنفيذية لالحتاد الإفريقي للعبة الذي جرى يف اليومني املا�سيني مبدينة 
�سرم ال�سيخ، حيث در�ش اأع�ساء الكاف ملف تر�سح اجلزائر لحت�سان »ال�سان«، واخذ بعني العتبار التقرير الذي دونته جلنة 

معاينة الهياكل الريا�سية والتي قامت بزيارة تفتي�سية اإىل بالدنا من اأجل الوقوف على جاهزية املالعب والبنى التحتية 

فيغويل يعود اإىل ح�ضابات تريمي 
ويقود غاالتا�ضراي للفوز

منح التمريرة احلا�سمة للهدف الوحيد يف اللقاء

براهيمي يتعافى من 
االإ�ضابة ويقود بورتو للفوز

 تدريبات رونالد
و تفاجئ ديباال

اجلزائري  الدويل  الالعب  �سّجل 
�سفيان فيغويل عودته اإىل الت�سكيلة 
غالتا�رساي  لناديه  الأ�سا�سية 
منذ  امل�ساركة  خالل  من  الرتكي 
اول  جمعهم  الذي  اللقاء  بداية 
�سمن  اإيزوروم  بال�سيف  ام�س 
اجلولة ال�سابعة من الدوري الرتكي 
املمتاز، حيث كانت عودة متو�سط 
موفقة  الوطني  املنتخب  ميدان 
اإىل  ناديه  قيادة  يف  جنح  بعدما 
الفوز بهدف دون رد �سجل  حتقيق 
اللقاء،  نهاية  على  �ساعة  ربع  قبل 
هزمية  بتجاوز  للنادي  �سمحت 
فيغويل  وغادر  املن�رسمة،  اجلولة 
اأر�سية امليدان بعد لعب 82 دقيقة 

متقدما  فريقه  تاركا  اللقاء  من 
الالعب  دخول  وكان  النتيجة.  يف 
ال�سباين  فالن�سيا  لنادي  ال�سابق 
جمددا  عاد  الذي  وهو  موفقا 
تريمي  فاحت  مدربه  ح�سابات  اإىل 
الت�سكيلة  عن  ا�ستبعده  كان  الذي 
املو�سم  انطالق  منذ  الأ�سا�سية 
الكروي اجلاري ب�سبب عدم اقتناعه 
للمو�سم  وجاهزيته  بامكانياته 
ي�سجل  اأن  ينتظر  اأين  اجلديد، 
الفرن�سي  غرنوبل  نادي  خريج 
ح�سابات  اإىل  جمددا  عودته 
قوية خالل  وي�سجل عودة  املدرب 

الفرتة املقبلة من املو�سم.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  عاد 
اإىل  �رسيعا  براهيمي  يا�سني 
متوقعا  كان  ما  عك�س  امليادين 
بعدما عانى خالل الفرتة املا�سية 
تهدده  كانت  ع�سلية  اإ�سابة  من 
اأ�سبوعني،  اإىل  اأ�سبوع  بالغياب بني 
ميدان  متو�سط  �سجل  حيث 
اأ�سا�سيا  دخوله  الوطني  املنتخب 
بورتو  ناديه  جمع  الذي  اللقاء  يف 
اأمام ال�سيف تونديال �سمن اجلولة 
الربتغايل،  الدوري  من  ال�ساد�سة 
وقدم براهيمي مباراة يف امل�ستوى 
توؤكد تعافيه من ال�سابة التي كان 

من  تاألق  كان  والذي  منها  يعاين 
احلا�سمة  التمريرة  منحه  خالل 
الوحيد يف  الهدف  التي جاء منها 
املقابلة، ومت ت�سجيله قبل خم�س 
دقائق على نهاية اللقاء، حيث قام 
الفرن�سي  رين  ملعب  نادي  خريج 
مبراوغة جميلة و�سدد على غرثها 
حار�س  وجدت  بعيد  من  الكرة 
قام  بعدما  املر�ساد  املناف�س يف 
من  الكرة  انفالت  لكن  ب�سدها 
�سواريز  الالعب  ا�ستغلها  يديه 

والذي اأودعها ب�سهولة ال�سباك.
ع.ق.

جنم  ديبال  باولو  الأرجنتيني  عرب 
�سعادته  عن  جوفنتو�س  نادي 
كري�ستيانو  من  كل  مع  باللعب 
واأو�سح  مي�سي،  وليونيل  رونالدو 
ديبال الفارق بني النجمني الربتغايل 
والأرجنتيني، يف ظل توقعات بتاألق 
ال�ساحرة  الي�رسى  القدم  �ساحب 
مع »ال�سيدة العجوز« هذا املو�سم، 
»اإك�سربي�س«  �سحيفة  موقع  وذكر 
الأرجنتيني،  النجم  اأن  الربيطانية 
لأنه  للغاية  حمظوظ  باأنه  اعرتف 
لعبني  اأح�سن  مع  اللعب  ا�ستطاع 
امل�ستديرة،  ال�ساحرة  عامل  يف 
كري�ستيانو رونالدو وليونيل مي�سي، 
م�سيًفا اأنه يتعلم منهما كثرًيا، وعن 
بني  دائما  تُعقد  التي  املقارنات 
يف  لعب  اأح�سن  بجائزة  الفائزين 
ديبال:  قال  مرات،  خم�س  العامل 
مي�سي  بني  فوارق  هناك  »لي�ست 

ورونالدو، اإنهما ظاهرتان«، واأردف 
ال�ساحرة:  الي�رسى  القدم  �ساحب 
الوحيد  الالعب  لأنني  �سعيد  »اأنا 
يف العامل الذي مُيكنه التعلم من كل 

من مي�سي ورونالدو«.
كثرياً  تفاجاأ  اأنه  ديبال  واأو�سح 
بها  يقوم  التي  التدريبات  بكثافة 
رونالدو،  جوفنتو�س  يف  زميله 
ميتلك  الربتغايل  النجم  اأن  م�سرًيا 
فوق  الفوز  لتحقيق  كبرية  رغبة 
امل�ستطيل الأخ�رس، واأردف ديبال 
�سيلعب  رونالدو  لأن  �سعيد  »اأنا 
يونايتد«،  مان�س�سرت  �سد  معنا 
رونالدو:  عن  حديثه  ديبال  وتابع 
مباراة  ففي  اأداء جيدا،  يقدم  »اإنه 
قدم  بولونيا  اأمام  الأخرية  الفريق 
مباراة جيدة. اإنه يلعب للفريق كما 

اأن الفريق يلعب لأجله«.
وكالت 

اأو�سح اأنه ف�سل العتزال دوليا بالتاأهل 
التاريخي اإىل الدور الثاين

مهدي م�ضطفى: م�ضاركتي 
 باملونديال �ضتبقى 
را�ضخة يف االأذهان

عرّب الالعب الدويل اجلزائري ال�سابق مهدي م�سطفى عن ر�ساه مب�سواره 

الوطنية  الألوان  حمل  خالل  الوطني  املنتخب  رفقة  ق�ساه  الذي  الدويل 

على مدار الأعوام ال�سابقة، واأ�سار مهدي يف ت�رسيحات مع موقع »اأوراجن 

فوتبول« اأنه ف�سل الرتيث قبل اإنهاء م�سريته الدولية مع الت�سكيلة الوطنية، 

وو�سل اإىل القتناع باأن الوقت قد حان لالن�سحاب بعدما طالت فرتة عدم 

الوطنية جمددا وذلك منذ عهد  الألوان  اأجل متثيل  له من  الدعوة  توجيه 

الناخب الوطني ال�سابق كري�ستيان غوركوف، مو�سحا انه اقتنع باأن اعتزال 

التي  العامل  كاأ�س  ملناف�سة  النهائي  ثمن  الدور  اإىل  بالتاأهل  الدويل  اللعب 

جرت عام 2014 بالربازيل �سوف تكون اأف�سل حمطة له يف م�سواره الدويل، 

الالعبني  من  اجلديد  اجليل  اإىل  امل�سعل  ملنح  الوقت  حان  اأنه  واأ�ساف 

ال�سبان مع اخل�رس والذين ا�ستلموه ملوا�سلة امل�سوار.

واأو�سح املتحدث اأن ح�سوله على فر�سة امل�ساركة يف مونديال الربازيل 

�سوف يبقى را�سخا يف ذهنه واأف�سل حمات م�سواره الكروي، حيث اأكد اأنه 

بامل�ساركة يف  واختتمها  الوطني  اأعوام يف �سفوف املنتخب  اأربعة  ق�سى 

الفرح  بني  متناق�سة  اأحا�سي�س  ذات  اأوقاتا  عا�س  اأنه  مو�سحا  املونديال، 

كانت  الفرتة  تلك  خالل  الوطنية  الت�سكيلة  ان  م�سريا  الع�سيبة،  والأوقات 

عند  ب�سعادة  يكون  كان  الالعبني  التحاق  واأن  خا�سة  واحدة،  عائلة  متثل 

اللتقاء يف الرتب�سات املختلفة للخ�رس، م�سريا ان تلك اللحظات ل ميكنه 
ن�سيانها.

ع.ق.

بيان الكاف ملح لإمكانية �سحب تنظيم 
كاأ�ش اإفريقيا 2019 منها

ال�ضكوك حتوم حول الكامريون 
واملغرب او م�ضر خلالفتها

املقبلة  للطبعة  الكامريون  احت�سان  بخ�سو�س  ال�سك  بعدما ينتاب   ،2019 �سائفة  املقررة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  كبري من  تاأخر  وجود  عن  القدم  لكرة  الإفريقي  الحتاد  الكروية ك�سف  املناف�سة  لحت�سان  حت�سبا  البالد  ا�ستعدادات  اأم�س عرب موقعها اللكرتوين ان املقررة بعد اأقل من ت�سعة اأ�سهر عن موعد انطالقها، حيث يف  الكاف  اأ�سدرته  بيان  الكامريون ك�سف  من  التنظيم  �سحب  اإمكانية  حول  الأخري  وذلك احل�سم  املقبل  نوفمرب  �سهر  نهاية  ي�سدر  �سوف  عدمه  لحت�سان عقب توجه جلنة التفتي�س للهيئة الكروية يف زيارة اأخرية اإىل من  البالد  جاهزية  على  الوقوف  اأجل  من  ن�رسه الكامريون  الذي مت  البيان  القاري، حيث جاء يف  الكروي  يف العر�س  القارية  الكروية  للهيئة  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  اأخذ الحتياط البنى التحتية يف البالد، و�سوف ت�سهد الكامريون زيارة وفد اإفريقيا ومت الوقوف على وجود تاأخر كبري على م�ستوى اجناز املكلفة مبتابعة تقدم ن�سبة التح�سري للدورة املقبلة من كاأ�س ال�ستثنائية املقررة اليوم اأنه مت الإطالع على تقرير اللجنة مدينة �رسم ال�سيخ امل�رسية الذي �سبق انعقاد اجلمعية العامة عقب  فيما يتعلق باجلانب الأمني وتوفري اأف�سل حماية اأمنية طيلة من الحتاد الإفريقي والدويل للعبة من اأجل 
وجنوب اإجراء املناف�سة. م�رس  املغرب،  بلدان  الإعالمية  التقارير  ال�سابقة لالإ�سارة قرر اجتماع اللجنة التنفيذية اإجراء الطبعة املقبلة دورة 2015 قبل ان يعتذر ب�سبب انت�سار وباء »اإيبول« اآنذاك. املغرب يبقى الأوفر حظا وهو الذي كان مر�سحا ل�ست�سافة وخالفة الكامريون يف حال �سحب تنظيم الكان منها، رغم اأن اإفريقيا من اجل اإ�سناد مهمة تنظيم دورة كاأ�س اإفريقيا املقبلة ور�سحت  الطبعات  عك�س  منتخبا   24 مب�ساركة  »الكان«  رفع عدد من  تقرر  بعدما  كانت جتري بح�سور 16 منتخبا  جتري يف ن�سختها املقبلة خالل الفرتة املمتدة من 15 جوان املنتخبات واإ�سافة ثمانية منتخبات يف املناف�سة والتي �سوف التي 

اإىل 13 جويلية 2019.
عي�سة ق.



اخلزري ُي�سقط موناكو
عمق الدويل التون�سي وهبي اخلزري اأزمة موناكو و�سيف البطل وكبده خ�سارته 
الرابعة هذا املو�سم، عندما قاد �سانت اتيان للفوز بني جماهريه 2-0 يف افتتاح 
املرحلة الثامنة من الدوري الفرن�سي، وبعدما ا�ستهل املو�سم ب�سكل ايجابي 
وف�سل يف حتقيق  الأمرين  موناكو  عانى  ملعبه،  خارج   1-3 نانت  على  بالفوز 
الفوز ل�ست مباريات متتالية للمرة الأوىل منذ نوفمرب- دي�سمرب 2010، ثم تلقى 
فريق املدرب الربتغايل ليوناردو جاردمي �رضبة اإ�سافية اجلمعة بتلقيه الهزمية 
للمرة  الأوىل  الثماين  املراحل  يف  نقاط   6 من  اأكرث  جمع  يف  ليف�سل  الرابعة، 

الأوىل منذ مو�سم 1974-1973.
وجاءت هزمية و�سيف البطل على يد اخلزري الذي اأ�سبح اأف�سل هداف تون�سي 
يف تاريخ الدوري الفرن�سي، بعدما �سجل ثنائية رفع بها ر�سيده اإىل 40 هدفا 
يف »ليغ 1«، متفوقا بفارق هدف على الربازيلي الأ�سل فران�سيلودو �سانتو�س 
الذي �سجل 39 هدفا ل�سالح �سو�سو وتولوز بني 2000 و2009، لكن فرحة �سانع 
الألعاب التون�سي البالغ 27 عاما مل تكتمل، اإذ ا�سطر لرتك امللعب يف الدقيقة 
الثاين  اإىل 15 نقطة يف املركز  اتيان ر�سيده  68 ب�سبب الإ�سابة، ورفع �سانت 
موؤقتا، بانتظار مباراة اأم�س بني ليون و�سيفه نانت، ثم املواجهة املرتقبة اليوم 
بني مر�سيليا وم�سيفه ليل ولقاء مونبلييه  مع نيم، فيما جتمد ر�سيد موناكو عند 

6 نقاط من فوز وثالثة تعادلت يف املركز 18.

بواتينغ يعتذر جلماهري بايرن ميونخ
اعتذر جريوم بواتينغ مدافع بايرن ميونخ، عن اخلطاأ الذي ارتكبه اأمام هريتا برلني يف 
املباراة التي انتهت بفوز الأخري بهدفني دون رد �سمن مناف�سات اجلولة ال�ساد�سة من 
البوند�سليغا، وت�سبب بواتينغ يف احت�ساب ركلة جزاء على فريقه بعد تدخل �ساذج على 
�ساملون كالو، حيث منحت هريتا برلني التقدم بالهدف الأول يف اللقاء، وقال بواتينغ 
عرب ح�سابه على موقع التوا�سل الجتماعي تويرت: »اآ�سف للفريق وللجماهري، يف املرة 

املقبلة �سنعود اأقوى مع الفوز«. 

توتنهام يفقد وخدمات اأيل قبل بر�سلونة
يف  الإ�سباين  بر�سلونة  مواجهة  من  اأيام  قبل  قوية  ل�رضبة  الإجنليزي  توتنهام  تعر�س 
�سن«  »ذا  �سحيفة  وقالت  اأوروبا،  اأبطال  بدوري  املجموعات  لدور  الثانية  اجلولة 
الربيطانية اإن ديلي اأيل قد يغيب لفرتة ت�سل اإىل �سهر، بعدما تعر�س لنتكا�سة جديدة 
رغم عودته قبل اأيام قليلة من فرتة غياب لإ�سابته يف اأوتار الركبة، و�ساهم اأيل يف فوز 
الفريق  تدريبات  �سديد يف  باأمل  �سعر  ولكنه  الرابطة،  كاأ�س  واتفورد يف  على  الفريق 
اأول اأم�س وبالتايل غاب عن مباراة الفريق اأم�س اأمام هيدير�سفيلد، كما �سيغيب عن 
ال�سبت  الدوري  يف  وكارديف  الأبطال  بدوري  املقبل  الأربعاء  يوم  بر�سلونة  مواجهة 
املقبل، كما �سيغيب عن مباراتي املنتخب الإجنليزي اأمام كرواتيا واإ�سبانيا يف دوري 
الأمم الأوروبية، وهناك �سكوك حول حلاقه مبباراتي و�ست هام ومان�س�سرت �سيتي يف 

الدوري وزيارة هولندا للعب مع اأيندهوفن بدوري الأبطال ال�سهر املقبل.

زيدان مّهد لرحيله عن الريال منذ جانفي
اأم�س عن تفا�سيل جديدة حول رحيل الفرن�سي زين  اإ�سبانية  ك�سفت تقارير �سحفية 
انتهاء املو�سم املا�سي، وقالت �سحيفة »ماركا«  الدين زيدان، عن ريال مدريد بعد 
�سهر  يف  ال�ستقالة  حاول  زيدان  الدين  زين  اإن  مدريد،  ريال  من  املقربة  الإ�سبانية 
البطولة،  وتوديع  اإ�سبانيا  ملك  كاأ�س  ليغاني�س يف  من  اخل�سارة  بعد  املا�سي،  جانفي 
�سان�سيز،  اأنخيل  خو�سيه  العام  واملدير  برييز  فلورنتينو  النادي  رئي�س  اأن  واأو�سحت 
اجتمعا بزيدان يف ذلك الوقت واأقنعاه بال�ستمرار يف قيادة الفريق، على الرغم من اأن 

زيزو اأبلغهما باأنه مل يعد ميلك القوة ملوا�سلة املهمة.
الفريق،  مع  العمل  يف  بال�ستمرار  زيدان  تقنع  اأن  امللكي  النادي  اإدارة  وا�ستطاعت 
بعد حتقيق املجد  املو�سم،  نهاية  ال�ستقالة يف  قرار  اإثنائه عن  ت�ستطع  اأنها مل  اإل 
والفوز بدوري اأبطال اأوروبا للمرة الثالثة على التوايل، واأكدت ال�سحيفة اأن زيدان كان 
يدرك اأن قراره كان الأف�سل لالأطراف الثالثة وهم الالعبني والنادي وهو �سخ�سيا. 
اأن فلورنتينو برييز رئي�س ريال مدريد، مل ين�س  ال�سحيفة،  اأو�سحت  اآخر  من جانب 
الأرجنتيني ماوري�سيو بوكتينيو مدرب توتنهام، حيث كان هناك لقاء وحتية بينهما يف 

احتفال الفيفا يف العا�سمة الربيطانية لندن.

مورينيو يحذر بوغبا

حذر املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو الفرن�سي بول بوغبا من اأن اأي لعب لي�س اأكرب من ناديهما مان�س�سرت يونايتد، موؤكدا 
اأم�س يف املرحلة ال�سابعة من الدوري  باأنه �سي�سارك يف املباراة �سد م�سيفه و�ست هام يونايتد التي جرت  يف الوقت ذاته 
الإجنليزي املمتاز، ياأتي ذلك بعد اأيام من توتر اإ�سايف يف العالقة بني الطرفني، �سهدت اإعالن مورينيو اأن بوغبا املتوج بلقب 
كاأ�س العامل 2018 يف رو�سيا مع منتخب بالده، مل يعد القائد الثاين للفريق، كما غاب الالعب عن مباراة فريقه �سد دربي كاونتي 
يف كاأ�س رابطة الأندية املحرتفة الثالثاء املن�رضم والتي خ�رضها »ال�سياطني احلمر« بركالت الرتجيح، وغداة تلك اخل�سارة، 
ن�رضت �سبكة »�سكاي �سبورت�س« الربيطانية �رضيطا م�سورا من تدريب الفريق بدت فيه الأجواء مت�سنجة بني مورينيو وبوغبا، 
فبعد و�سول الأخري اإىل التمرين وحتيته اجلهاز الفني، بدا اأن مورينيو توجه اإليه باحلديث، لريمقه الالعب بعدها نظرات حادة 

و�سط ارت�سام معامل غ�سب على وجهه، قبل اأن يبداأ بالرد على ما قاله. 
ويف موؤمتر �سحايف اأول اأم�س ع�سية مباراة و�ست هام، قال مورينيو اأن بوغبا لعب مثله مثل غريه، ل لعب اأكرب من النادي«، 
م�سيفا: »مان�س�سرت يونايتد اأكرب من اأي �سخ�س، ويتعني علي الدفاع عن ذلك«، واأ�ساف: »اإذا كنت �سعيدا بالعمل الذي يقوم به، 
ف�سيلعب، اأما يف حال العك�س ل يلعب«، متابعا »اأنا �سعيد من العمل الذي قام به هذا الأ�سبوع لأنه تدرب ب�سكل جيد، الفريق 
يف حاجة اإىل لعبني جيدين، لعبني ميلكون �سخ�سية وهو يتحلى بهذه ال�سفات و�سيلعب غدا«، وردا على اأ�سئلة ال�سحافيني 
حول العالقة بينه وبني بوغبا الذي عاد ل�سفوف الفريق عام 2016 قادما من جوفنتو�س الإيطايل مقابل 105 ماليني يورو رف�س 
مورينيو اخلو�س يف التفا�سيل، واإن اأبدى امتعا�سه من ن�رض �رضيط التمرين، وقال »هي عالقة جيدة، لعب ومدرب ل ميكنني 

اأن اأقول لكم«، م�سيفا »ما ح�سل يح�سل تقريبا يف كل ح�سة تدريبية، فاأنا اأقوم باحلديث اإىل الالعبني مرات عدة«.
وعن اأ�سباب �سحب �سارة القيادة، اأجاب مورينيو »لقد �رضحت بالتفا�سيل الأ�سباب اإىل الأ�سخا�س املعنيني وهم اأفراد الفريق 
اأنا واجلهاز الفني«، وتابع: »اتخذت القرار واأبلغت  ول �سيما بوغبا، وبالتايل فاإن هوؤلء يعرفون اأ�سباب القرار الذي اتخذته 
الالعب والالعبني الآخرين وعندما �سئلت عن املو�سوع قبل مباراة الثالثاء اأكدت ذلك والآن اأوؤكد ذلك جمددا«، م�سريا: »بعد 

اأ�سابيع من التحليل وتبادل الآراء مع اجلهاز الفني، اتخذ القرار باأن بول هو جمرد لعب ولي�س قائدا«. 

اأوغ�سبورغ  اأمام  اأر�سه  اأن تعرث يف اجلولة املا�سية على  بعد 
اأمام  البافاري  للفريق  هزمية  اأول  ي�سهد  كوفات�س  بالتعادل، 
هريتا برلني منذ 2009، اين مل تكن عودة املدرب الكرواتي 
ال�سابق  بفريقه  اخلا�س  الأوملبي  امللعب  اإىل  كوفات�س  نيكو 
حامل  ميونيخ  بايرن  وفريقه  �سقط  اإذ  موفقة،  برلني  هريتا 
اللقب اول ام�س 0-2 يف افتتاح املرحلة ال�ساد�سة من الدوري 
تعرثه  تعوي�س  عن  باحثاً  اللقاء  اإىل  بايرن  ودخل  الأملاين، 
اأوغ�سبورغ 1-1 لكنه ترك امللعب  اأمام  ال�سابقة  يف املرحلة 
الأوملبي وهو يجر خلفه ذيل خيبة الهزمية الأوىل له بقيادة 
مدربه اجلديد كوفات�س الذي عاد اإىل ملعب فريق دافع عن 
احلايل  املدرب  جانب  اإىل  الو�سط  يف  ولعب  كالعب  األوانه 
باأ�سواأ  بالتايل  بايرن  وحت�رض  دارداي،  بال  املجري  للفريق 
الهولندي يف قمة  اأم�سرتدام  اأجاك�س  طريقة ملواجهة �سيفه 
املجموعة اخلام�سة يف دوري اأبطال اأوروبا الثالثاء املقبل، 
وذلك بعد فوز الفريقني يف اجلولة الأوىل. وبعد ثالثة تعادلت 
العا�سمة  تفوقه على ممثل  ا�ستعادة  بايرن يف  متتالية، ف�سل 
الذي مل يذق طعم الفوز على العمالق البافاري منذ اأن تغلب 

يخ�رض  اأن  قبل  العا�سمة،  2009 يف  فيفري   14 2-1 يف  عليه 
ورفع  اعتباره  ا�ستعاد  لكنه  التالية،   11 املواجهات  بعدها 
ر�سيده اإىل 13 نقطة يف الو�سافة موؤقتاً بفارق الأهداف عن 
بايرن بالذات ونقطتني اأمام بورو�سيا دورمتوند وفريدر برمين 

اللذين واجها اأم�س باير ليفركوزن و�ستوتغارت على التوايل.
حتى  وذلك  اللقاء،  بداية  يف  يذكر  �سيئاً  الفريقان  يقدم  ومل 
اىل  نوير  مانويل  بايرن  حار�س  ا�سطر  عندما   23 الدقيقة 
التدخل ل�سد راأ�سية البو�سني وداد اإيبي�سيت�س، فارتدت الكرة 
اإىل الإيفواري �سالومون كالو فحاول جريوم بواتنغ ا�ستخال�سها 
لكنه ارتكب خطاأ داخل املنطقة ليحت�سب احلكم ركلة جزاء 
نفذها اإيبي�سيفيت�س بنجاح، وعندما كان ال�سوط الأول يلفظ 
ل�سيفه  اأخرى  �رضبة  الأر�س  �ساحب  وّجه  الأخرية،  اأنفا�سه 
بداأت  الدقائق  تقدم  ومع  الثاين،  الهدف  باإ�سافة  البافاري 
تتال�سى تدريجياً اإمكانية تكرار اإجناز مماثل على الرغم من 
و�ساندرو  غنابري  و�سريج  مولر  توما�س  اإىل  كوفات�س  جلوء 
فاغرن الذين دخلوا بدلً من الهولندي اأريني روبن، الربتغايل 
ريناتو �سان�سي�س والكولومبي خامي�س رودريغيز على التوايل.

هريتا برلني يجرب البايرن على جترع اخل�سارة
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فيلم �صنغافوري يفوز بالنجمة الذهبية و"يوم الدين" يح�صد جائزتني يف مهرجان اجلونة
من  متخيلة"  "�أر�ض  فيلم  فاز 
�لكربى  باجلائزة  �سنغافورة 
�ل�سينمائي يف  ملهرجان �جلونة 
حفل �خلتام م�ساء �أول �أم�ض يف 
على  �ملطل  �ل�سياحي  �ملنتجع 
م�رص،  ب�رصق  �لأحمر  �لبحر 
"يوم  �مل�رصي  �لفيلم  فاز  بينما 
عن  �لأوىل  بجائزتني  �لدين"، 
�لإن�سانية"  �أجل  من  "�سينما 
عربي  فيلم  �أف�سل  عن  و�لثانية 

طويل.
�لدورة  فعاليات  و�ختتمت 
�جلونة  مهرجان  من  �لثانية 
�سهدت  �أيام   9 بعد  �ل�سينمائي، 
 3 يف  �لأفالم  من  عدد  عر�ض 
م�سابقات، هي م�سابقة �لأفالم 
و�لق�سرية  �لطويلة  �لرو�ئية 
برنامج  �إيل  �إ�سافة  و�لوثائقية، 
�لر�سمية  �أفالم خارج �مل�سابقة 

موؤ�س�ض  �خلتام  حفل  وح�رص 
�ساوير�ض  جنيب  �ملهرجان 
�ل�سياحة �مل�رصية ر�نيا  ووزيرة 
�لفن  �مل�ساط وكوكبة من جنوم 
�أبرزهم  و�لعربي،  �مل�رصي 
ويا�سمني  �ل�ساوي  وخالد  ي�رص� 
و�أروى  �سربي  وهند  �سربي 
�ساهني وم�سطفي  و�إلهام  جودة 
وبا�سم  ر�سا  و�سريين  خاطر 
ونيللي  �لفي�ساوي  و�أحمد  �سمرة 
و�إياد  معمار  و�سالفة  كرمي 
�حلفل  و�فتتح  وغريهم  ن�سار 
ويل�سون  �أوين  �لعاملي  �لنجم 
بوجوده  ��ستمتاعه  �أبدى  �لذي 
�ساوير�ض  ومنح  �جلونة،  يف 
�لنجم �لعاملي �سيلف�سرت �ستالون 
�لإبد�عي، حيث  �لإجناز  جائزة 
�سعادته  عن  �لأخري  �أعرب 
�أنها  موؤكد�ً  م�رص،  يف  بوجوده 

بلد �ساحر كهوليوود.
عن  �لتحكيم  جلان  و�أعلنت 
"�أر�ض  �ل�سنغافوري  �لفيلم  فوز 
�جلونة  جنمة  بجائزة  متخيلة" 
�لأفالم  م�سابقة  يف  �لذهبية 
ح�سد  بينما  �لطويلة،  �لرو�ئية 
�لف�سية  �جلونة  جنمة  جائزة 
ويلز"،  "ر�ي  �لرب�زيلي  �لفيلم 
"هريو�سي�ض"  فيلم  وحقق 
بجائزة جنمة �جلونة �لربونزية، 
�أما �لفيلم �مل�رصي "يوم �لدين" 
ففاز  �سوقي  �أبوبكر  للمخرج 
عربي  فيلم  �أف�سل  بجائزة 

طويل.
�لبلجيكي  �لفيلم  وح�سد 
للمخرج  للحرب"  "�أغنيتنا 
�أونينا ز�كا بجائزة جنمة �جلونة 
�لأفالم  م�سابقة  يف  �لذهبية 
فاز  فيما  �لق�سرية،  �لرو�ئية 

بجائزة  "حكم"  �لفلبيني  �لفيلم 
بينما  �لف�سية،  �جلونة  جنمة 
"بطيخ  �لتون�سي  �لفيلم  فاز 
�ل�سيخ" للمخرجة كوثر بن هنية 
بجائزة جنمة �جلونة �لربونزية، 
�مل�سابقة  حتكيم  جلنة  ومنحت 
تعال�ض عن  �مل�رصي"ما  �لفيلم 
�حلاجب" للمخرج تامر ع�رصي 
ق�سري  فيلم  �أف�سل  بجائزة 

عربي.
للمخرج  "�أكويريال"  فيلم  وفاز 
فيكتور كور�ف�سكي بجائزة جنمة 
م�سابقة  يف  �لذهبية  �جلونة 
�لطويلة،  �لوثائقية  �لأفالم 
�لآباء  "عن  فيلم  ح�سد  بينما 
دركي  طالل  للمخرج  و�لأبناء" 
�لف�سية،  �جلونة  جنمة  جائزة 
جائزة  "�لأجنحة"  فيلم  ونال 
جنمة �جلونة �لربونزية، وذهبت 

جائزة �أف�سل فيلم وثائقي عربي 
"عن  �ل�سوري  �لفيلم  �إيل  طويل 
�لفنانة  و�لأبناء"وح�سدت  �لآباء 
بجائزة  كوليج  جو�نا  �لبولندية 
�أف�سل ممثلة عن دورها يف فيلم 

�لفنان  فاز  فيما  باردة"،  "حرب 
بجائزة  ظريف  حممد  �لتون�سي 
�أف�سل ممثل، فيما نال فيلم "يوم 
�أجل  من  "�سينما  جائزة  �لدين" 

�لإن�سانية". 

ف�صل ذريع لفيلم جديد لكيفن 
�صباي�صي ب�صبب »التحر�ش«

فيه  ميثل  جديد  فيلم  مني 
�ملتهم  �سباي�سي  كيفن 
�نتهاكات  �سل�سلة  بارتكاب 
ذريع  جتاري  بف�سل  جن�سية، 
�لأ�سبوع  نهاية  عطلة  خالل 
�نطالقة  م�سجال  �ملا�سي 
�لتذ�كر  �سباك  على  كارثية 
�لأمريكية  �ل�سينما  �سالت  يف 
ن�رصتها  �أرقام  �أظهرت  فقد 
ريبورتر«  هوليوود  »ذي  جملة 
»بيلونري  فيلم  �أن  �ملتخ�س�سة 
يف  يعر�ض  �لذي  كلوب«  بويز 
11 �سالة فقط يف �سائر �أنحاء 
يح�سد  �ملتحدة، مل  �لوليات 
�لأيام  يف  دولر�   618 �سوى 
يف  �لأخذ  ومع  لعر�سه  �لأوىل 
�لعتبار متو�سط �سعر بطاقة 
�لوليات  يف  حاليا  �ل�سينما 
�ملتحدة و�لبالغ 9،27 دولر�ت، 
فاإن هذه �لنتيجة تعني �أن �ستة 
فقط  �ملعدل  يف  �أ�سخا�ض 
توجهو� مل�ساهدة �لفيلم يف كل 
قاعة عر�ض، بح�سب �ملجلة.

فيه  ي�سارك  �لذي  �لفيلم  هذ� 
جانب  �إىل  �سباي�سي  كيفن 
�أن�سيل �إلغورت وتارون �إيغرتون، 
�لفيديو  خدمة  عرب  موجود 
على �لطلب منذ جويلية. غري 
�أن هذ� �لأمر ل يكفي لتف�سري 
�لكارثية  �لنطالقة  هذه 

وكانت  �ل�سينما  �سالت  يف 
�رصكة »فرتيكال �إنرتتاينمنت« 
�ملوزعة للفيلم قالت يف مطلع 
باأن  »ناأمل  �حلايل:  �ل�سيف 
�لتي  �ملريعة  �لتهامات  هذه 
مل  وهي  معينا،  فرد�  تتناول 
تكن معروفة عند �إجناز �لفيلم 
قبل �سنتني ون�سف �ل�سنة كما 
تطال �سخ�سا يوؤدي دور� ثانويا 
كلوب(،  بويز  )بيليونريز  يف 
�نطالق  على  �سلبا  توؤثر  لن 
كيفن  م�سرية  ومنيت  �لفيلم«. 
جائزتي  �حلائز  �سباي�سي 
فيلمي  يف  دوره  عن  �أو�سكار 
 )1995( �سا�سبكت�ض«  »يوجو�ل 
 ،)1999( بيوتي«  و«�أمرييكن 
�تهامه  منذ  قا�سمة  ب�رصبة 
بانتهاكات جن�سية يف حق �أكرث 
�لوليات  يف  رجال  ع�رصة  من 

�ملتحدة وبريطانيا.
�لتهامات،  هذه  وبفعل 
»نتفليك�ض«  خدمة  ��ستغنت 
�ملمثل  عن  �لتدفقي  للبث 
يف  عاما   59 �لبالغ  �لأمريكي 
كاردز«  �أوف  »هاو�ض  م�سل�سل 
��ستبد�له على  �لناجح كما مت 
يف  بالمر  بكري�ستوفر  عجل 
ذي  �إن  ماين  ذي  »�أول  فيلم 
بدء  قبيل  دي�سمرب  يف  وورلد« 

عر�سه.

الدورة الـ75 من مهرجان البندقية .. هذه هي الأفالم العربية امل�صاركة

زياد الرحباين يك�صف عن اأغنيات باإم�صائه �صتغنيها والدته فريوز  

مهرجان »�صبا�صكايا با�صنيا« للمو�صيقى الع�صكرية الرو�صية 

تنطلق �لأربعاء �لدورة �خلام�سة 
و�ل�سبعني من مهرجان �لبندقية 
هذ�  ي�سهد  �لذي  �ل�سينمائي، 
�مل�سابقة  د�خل  عرو�سا  �لعام 
تكرمي  �إىل  �إ�سافة  وخارجها، 
يف  �ساهمت  �سخ�سيات  عدة 

�لعمل �ل�سينمائي حول �لعامل.
�لعربية  �ل�سينمائية  �مل�ساركة 
ز�وية  يف  تتو�جد  �لعام  هذ� 
�أ�سعت  »يوم  فيلم  »�آفاق«، عرب 
�سوؤدد كعد�ن،  للمخرجة  ظلي« 
�سيدة  ق�سة  يحكي  �لذي 
يف  عالقة  نف�سها  جتد  رو�سية 
منطقة حما�رصة ب�سوريا خالل 
�لنا�ض  �أن  وتكت�سف  �حلرب، 

»يفقدون ظاللهم يف �حلرب«.
�لأخرى  �لعربية  �لأفالم  ومن 
فيلم  �لق�سم  هذ�  �مل�ساركة يف 
»تل �أبيب ع نار« للمخرج �سامح 
ق�سة  يحكي  و�لذي  زعبي، 
�سمن  يعمل  �ساب  وهو  �سالم، 
فل�سطيني،  م�سل�سل  فريق 
جندي  �أفكار  من  ي�ستفيد 
�أحد  على  يلتقيه  �إ�رص�ئيلي 
للح�سول  حماولة  يف  �حلو�جز 
�لختالف  ولكن  ترقية،  على 
كيف  لتحديد  يتز�يد  بينهما 

ينتهي �مل�سل�سل.
�لأخرية  »�لن�سخة  ق�سم  يف  �أما 
�لق�سم  وهو  �ملهرجان«،  يف 

�لذي يقدم �لدعم لإنتاج �أفالم 
من دول �أفريقية، ومن �لعر�ق، 
ولبنان،  و�سوريا،  و�لأردن، 
فتم  �لفل�سطينية،  و�لأر��سي 
�ختيار 6 م�رصوعات هي »بعلم 
�مل�رصي  للمخرج  �لو�سول« 
»�سارع  وفيلم  �سقر،  ه�سام 
مهند  �لعر�قي  للمخرج  حيفا« 
�أموت.  �أنا  »�أمي  وفيلم  حيال، 
للمخرج  عنك«  فيلم  �آخر  هذ� 
ليموهانغ جري�مايا مو�سي�ض، و 
فيلم »حركة« للمخرج �ملغربي 
»غري  وفيلم  بوحمو�ض،  نادر 
مرو�ض« للمخرج �ساميون وود، 
وفيلم »مقعد �لنتظار« للمخرج 

�سهيب غازملباري.
ناق�ست  �لأخرى  �لأفالم  بع�ض 
مثل  باملنطقة،  متعلقة  ق�سايا 
 ISIS، Tomorrow. فيلم 
 The Lost Souls of
�أ�سهر�  يتتبع  �لذي   ،Mosul
عيون  خالل  من  �حلرب  من 
ليتحولو�  تدريبهم  مت  �أطفال 

�إىل �نتحاريني.
ويفتتح �ملهرجان بعر�ض فيلم 
د�ميان  للمخرج   First Man
كما  �لعام،  هذ�  دورة  �سازيل 
فاني�سا  �ملمثلة  تكرمي  �سيتم 
�أعمالها  جممل  عن  ريدغريف 

�ل�سينمائية.

زياد  �لكبري  �لفنان  ك�سف 
�أن  �حتمال  عن  �لرحباين، 
فريوز،  �ل�سيدة  و�لدته  تغني 
حلن  �لتي  �لأغنيات  من  عدد� 
كلماتها،  و�ألف  مو�سيقاها 
وقال �إنه �سيزورها قريبا لبحث 

�ملو�سوع معها بكل تفا�سيله.
و�ملو�سيقي  �لكاتب  و�أعلن 
يف  �لرحباين،  زياد  و�مل�رصحي 
حديث عرب �إذ�عة »روتانا دلتا« 
��ستمعت  فريوز  �ل�سيدة  �أن 
�لتي  �لأغنيات  من  �لعديد  �إىل 

»ولكن  زياد،  �إم�ساء  حتمل 
�ملوقف،  �سّيد  كان  �لتاأجيل 
�آماًل �أن تعود وتدخل �ل�ستوديو 
لكّنه  �لأغنيات«.  هذه  وت�سّجل 
تز�ل  »ل  و�لدته  �أّن  �إىل  لفت 
�سوتها  يف  لتمرينات  تخ�سع 

و�سيزورها قريباً جد� للبحث يف 
�أمور عّدة«وك�سف �لرحباين عن 
�ملحطات  كل  تتابع  و�لدته  �أّن 
ب�سكل  و�ل�سحف  �لتلفزيونية 
�إىل  ت�ستمع  �أنها  حتى  ممتاز 

جممل �لإذ�عات.

�نطلق مهرجان »�سبا�سكايا با�سنيا« 
يف  �لرو�سية  �لع�سكرية  للمو�سيقى 

و�لذي  مبو�سكو  �حلمر�ء  �ل�ساحة 
ي�سارك فيه �أكرث من ع�رصين فرقة 

خمتلف  من  ع�سكرية  مو�سيقية 
فعاليات  و�ست�ستمر  �لعامل  �أنحاء 

�ليوم  �ىل  مو�سكو  يف  �ملهرجان 
�لثاين من �ل�سهر �ملقبل.
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الكاتب ال�ساب مهدي عدنان جلريدة الو�سط 

ال ميكن بناء ح�ضارة دون 
فل�ضلفة تربوية وا�ضحة

مهدي عدنان من مواليد �سنة 1984 مبدينة مع�سكر متح�سل 
على �سهادة الدرا�سات العليا املتخ�س�سة فرع بيوكيمياء واأ�ستاذ 
مادة العلوم الطبيعية واحلياة كيف كانت البداية مع التاأليف 

للكاتب مهدي عدنان .. وكيف ت�سكل ميالد  قلمك ؟

حاوره : خل�سر . بن يو�سف 

�أيام  من  كانت   �لبد�ية 
فقد  باالكمالية  �لدر��سة 
�أ�سبال  بنادي  ع�سو�  كنت 
تدريجيا  تطورت  ثم  �لقلم 
مولعا  �أ�سبحت  حتى 
�خلو�طر  وكتابة  باملطالعة 
كل  كتاب  معدل  �إىل  لت�سل 
يومني وخاطرة كل يوم وهنا 
ملهمي  �إىل  �أ�سري  �أن  �أود 
بالثانوية �ال�ستاذ زندور عبد 
�حلميد ��ستاذ �الجتماعيات 
�ل�ساعر  �الأ�ستاذ  وكذلك 
فريحة  بن  و�ل�سديق  �الأخ 
�أخذت  �لذي  �لدين  �سالح 
�لق�سيد  نظم  قو�عد  منه 
وكانت م�ساركاتي يف خمتلف 
�لتي  �لثقافية  �لن�ساطات 
و�ملدن  مع�سكر  بوالية  تقام 
و�سلت  حتى  لها  �ملجاورة 
م�رسحية  فرقة  تاأ�سي�س  �ىل 
على  ركزت  �أين  باجلامعة 
خا�سة  �الأكادميي  �لبحث 
�الجتماع  علم  ميادين  يف 
�لرتبية  وعلوم  �لنف�س  وعلم 
موهبتي  �سقل  وما  و�لتعليم 
�لتنمية  علوم  تعلم  هو  �أكرث 
يف  و��ستثمارها  �لب�رسية 

جمال تخ�س�سي
فكرة  لِك  خطرت  كيف 
�أو  �سنك  �سغر  رغم  �لتاأليف 

ما �لذي دفعِك �إليها ؟
منذ  تر�ودين  �لتاأليف  فكرة 
ر�أيت  فلقد  عديدة  �سنو�ت 
من  جد�  كبرية  جمموعة  �أن 

كتاباتي �ما بعرثت �أو �ساعت 
�و �رسقت عن ق�سد ،�أما عن 
�لرتبية  جمال  يف  �لتاأليف 
على  يخفى  فال  و�لتعليم 
كل  يتاأخر  �أ�سبح  �أنه  �أحد 
�سنة و�أ�سبح �لتنبيه �ىل ذلك 
�أن  �ملجتمع  كل  على  و�جب 
فكيف  �لكارثة  حلجم  ينتبه 
و��سمح  �مليد�ن  مبن هو يف 
جد�  �رسيحا  �أكون  �أن  يل 
معك �نه �سيء موؤمل جد� �أن 
بالدنا  يف  �لتعليم  حال  �أرى 

بهذ� �ل�سكل وال �أتدخل
فال  �لتعليم  ي�سلح  مل  �إذ� 
�سيء �سي�سلح يف �لوطن هذه 
قاعدة �لبلد�ن �لتي تريد �أن 

تتطور
�البد�عية  �ل�ساحة  ت�سهد 
من  كبري�  زخما  �جلز�ئر  يف 
�أجنا�س  يف  �ل�سباب  �لكتاب 
كال�سعر،  خمتلفة  �أدبية 
�لرو�ية  ، �لق�سة ، لكن �أنت 
ولوجك  كان  �الآخرين  عك�س 
�لتاأليف  �البد�ع  عامل  يف 
جمال  يف  �لبحث  وباالأخ�س 
، هل ير�هن مهدي  �لتعليم  
ومناف�سة  كتابه  جناح  على 
�البد�عات �الأدبية �الأخرى ؟

بال�سباب  م�رسور  جد  �أنا 
من  ر�أيته  وما  �ملبدعني 
للن�رس  �ملثقف  د�ر  خالل 
يف  ما  �أجمل  �حت�سنت  �أنها 
لها  يح�سب  وهذ�  �ملجتمع 
بالتاأكيد ، �أما عن كتابي فهو 
�سيدخل مناف�سة فعال خا�سة 
�لتي  �لقاعدة  غريت  و�أنني 

�جلز�ئري  �ل�سباب  �أن  تقول 
�أكرث  و�ل�سعر  بالرو�ية  يهتم 
من �لبحث وهذ� يف حد ذ�ته 
ما  �سرنى  ومناف�سة  حتدي 
ي�سهد  وقد  �لقدر  لنا  يخباأه 
يف  قفزة  �جلز�ئري  �حلقل 
�الأكادميي  �لتاأليف  جمال 
الأمتنى  �لفر�سة  و�أغتنم 
�ل�سباب   �ملوؤلفني  جلميع 
بد�ر  �خوتي  خا�سة  �لنجاح 
على  �أر�هن  و�أنا  �ملثقف 
فعال  الأنه  �لكتاب  جناح 
�أزكي  ول�ست  ذلك  ي�ستحق 
موجود  هو  ما  ولكن  نف�سي 
باب  يفتح  �أن  ي�ستطيع  فيه 

�ال�سالح �حلقيقي
كتابك �ملو�سوم بـ  » �لتعليم 
يف �جلز�ئر �أ�سول وحتديات 
» ، ماهي �ملرجعيات �لفكرية 
�لتي  و�ملعرفية  و�ملنهجية 
تاأليف  يف  �إليها  ��ستندت 

كتابك ؟
جد�  و��سحة  مرجعيتي 
ويعرفها �جلميع �أنا من رو�د 
و�حد  �ال�سالمية  �لك�سافة 
�لوطني  �الحتاد  �أع�ساء 
�سابقا  �جلز�ئرية  لل�سبيبة 
مالك  موؤلفات  قر�ءة  ولعل 
�أثرى  قد  �هلل  رحمه  نبي  بن 
يف  خا�سة  كثري�  منهجيتي 
يركز  و�لذي  �لرتبوي  فكره 
فيه بقوة فيقول ال ميكن بناء 
�الن�سان  بناء  دون  ح�سارة 
وبطبيعة �حلال بناء �الن�سان 
يكون بالتعليم  ، و كذلك كامل 

�لكيالين وحممد �لهر�وي

�لتعليمي  �لو�قع  ي�سهد 
عنيفة  هز�ت  و�لرتبوي 
�سو�ء على م�ستوى �ملحتوى 
�ملعريف �و �لتعلمي من خالل 
�ملنظومة  ��سالح  عمليات 
ماهي  ر�يك  يف  �لرتبوية 
�الهتز�ز�ت  هذه  ��سباب 
�لتح�سيل  تر�جع  وملاذ� 
مقابل  يف  �لنتائج  وتاأخرت 
ت�سجيل �سعيف كبري �خالقي 

وحتى تعليمي ؟
ما  هذ�  �ل�سديد  لالأ�سف 
�ل�رس�ع   ، بالفعل  يحدث 
�لقائم يف �ملنظومة �لرتبوية 
و�ساع  �أ�سا�سيني  تيارين  بني 
بينهما �لهدف �لرئي�سي وهو 
وخلق �رس�ع  �لتعليم  ��سالح 
عنيف بني �ملجتمع و�ملعلم 
يكون  �أن  يجب  كان  بينما 
�ل�رس�ع بعيد� عن هذ� �خلط 
فعليك  �أمة  هدم  �أردت  فاذ� 
بالتعليم  و�حتقاره  وهذ� ما 
فاملحتوى  فعال  موجود  هو 
ملتطلبات  يرقى  ال  �لتعليم 
�ملجتمع �حلديث وال يخدم 
�جلز�ئرية  و�لهوية  �الأخالق 
�لتعليم  و�سعية  تتح�سن  ولن 
يف �لوطن �ذ� مل يعاد �لنظر 
يف �لربنامج �لدر��سي جلميع 
عن  و�البتعاد  �الأطو�ر 
و�سعت  وقد   ، �لفرنكوفونية 
يف كتابي مالحظات يف هذ� 
باذن  �لبديل  وقدمت  �لباب 

�هلل

ماهي النتائج التي 
تو�سلت اإليها يف 

كتابك ،وما احللول 
والقرتاحات التي 

قدمتها كنموذج للعمل 
عليها ؟

مقارنة  در��سة  قدمت 
�لنماذج  من  ملجموعة 
يف  �لناجحة  �لتعليمية 
�لكوري  �لنموذج  مثل  �لعامل 
و�ملاليزي  و�ل�سنغافوري 
بالن�سبة  �لنماذج  فهذه 
من  تعترب  �لباحثني  الأغلب 
�لعاملية  �لنماذج  �أح�سن 
عملت  ثم  �لتعليم  تطور  يف 
على ��ستخر�ج �أح�سن ما هو 
موجود يف كل منوذج وقدمت 
منوذجي �خلا�س لكنه يحتاج 
�إىل  �أ�رست  وقد  تكييف  �إىل 

ذلك يف �لكتاب
�لتعليم  �أن  �لقول  ميكن  هل 
بد�ية  يف  �لقدمي   بالنظام 
ل�سالح  �لزو�ل  مرحلة 
�ال�سالحات �جلديدة ، وهل 
ترى باأنه قادر على �لنجاح ؟

�لتعليم  ز�ل  لقد  بالفعل 
ل�سالح  مقوماته  بكل  �لقدمي 
�جلديدة   ) �ال�سالحات   (
على  دليل  وخري  وبامتياز 
�لذي  �لذريع  �لف�سل  هو  ذلك 
�لعاملي  �لرتتيب  يف  ي�سجله 

كل �سنة .
�أما عن �لنجاح فطبعا ميكنه 

�أن  �رسيطة  ولكن  ينجح  �أن 
يعاد �لنظر يف �لرب�مج وبعمق 
و��سح  وهذ�  تنجح  لن  الأنها 
على  �ال�رس�ر  فلماذ�  جد� 
�أنه  عنه  يقال  ما  �أقل  تغيري 

فا�سل

اإىل ماذا يطمح مهدي 
للو�سول اإليه ، وهل 

حقق جناحات اأخرى ؟

�أرى  �أن  هو  طموحاتي  �أكرب 
وب�سالم  مزدهر  وطني 
حمليا  جناحاته  يف  و�أ�ساهم 
جناحتي  عن  �أما  وعامليا 
�أنا خبري  �الأخرى فاحلمد هلل 
وتطوير  �لب�رسية  �لتنمية  يف 
تاأ�سي�س  على  و�أعمل  �لذ�ت 
فكر جديد لل�سباب �جلز�ئري 
مباركة  �الأر�س  هذه  الأن 
و�ملقد�م  �لطيب  ب�سبابها 
�آخر  تاأليف  يف  و�نتظروين 
قريبا مع د�ر �ملثقف باإذن �هلل 
وجلريدة  للقر�ء  �أخرية  كلمة 

�لو�سط 
على  �لو�سط  جريدة  �أ�سكر 
و�أقّدر  �لطيبة  �اللتفاتة  هذه 
�ل�سباب  باملوؤلفني  �هتمامها 
و�لو�سول  �لنجاح  لكم  متمنيا 
��ستثناء  دون  جميعكم  للقمة 
و�الخال�س  �ملحبة  كل   ،
و�لوفاء للقر�ء �الأعز�ء و�أمتنى 
�أن يكون موؤلفي ��سافة جيدة 
لهم و�أتقبل �نتقاد�تهم ب�سدر 

رحب وبكل �رسور.

مهرجان اجلونة ال�ضينمائي يعلن جوائزه... القائمة الكاملة
�أعلنت يف مهرجان �جلونة 
�أ�سماء  �جلمعة  م�ساء 
�لفائزين بجو�ئز م�سابقة 
من  ولعل  �ملهرجان، 
»يوم  فيلم  �لفائزين  �أبرز 
�لدين« للمخرج �مل�رسي 
و�لذي  �سوقي،  بكر  �أبو 
�أف�سل  حاز على جائزتي 
فيلم عربي طويل و�أف�سل 
فيلم يف جائزة �سينما من 

�أجل �الإن�سانية.

�لكاملة  �لقائمة  و�إليكم 

للجو�ئز:
جائزة �أف�سل فيلم عربي 

رو�ئي طويل:
�أبو  للمخرج  �لدين«  »يوم 

بكر �سوقي
�جلونة  جنمة  جائزة 
فيلم  الأف�سل  �لذهبية 

رو�ئي طويل:
  A Land Imagined

�سيو هو� يو
�جلونة  جنمة  جائزة 
فيلم  الأف�سل  �لف�سية 

رو�ئي طويل:

Ray and Liz للمخرج 
ريت�سارد بيلينغهام

�جلونة  جنمة  جائزة 
فيلم  الأف�سل  �لربونزية 

رو�ئي طويل:
للمخرج  »�لوريثتان« 

مار�سيلو مارتينيزي
جائزة �أف�سل ممثلة:

دورها  عن  كوليغ  جو�نا 
يف فيلم »حرب باردة«

جائزة �أف�سل ممثل:
دوره  عن  ظريف  حممد 

يف فيلم »ولدي«

جائزة �أف�سل فيلم عربي 
وثائقي طويل:

و�الأبناء«  �الآباء  »عن 
للمخرج طالل ديركي

�جلونة  جنمة  جائزة 
فيلم  الأف�سل  �لذهبية 

وثائقي طويل:
للمخرج   Aquarela

فكتور كو�سافو�سكي
�جلونة  جنمة  جائزة 
فيلم  الأف�سل  �لف�سية 

وثائقي طويل:
و�الأبناء«  �الآباء  »عن 

للمخرج طالل ديركي
�جلونة  جنمة  جائزة 
فيلم  الأف�سل  �لربونزية 

وثائقي طويل:
للمخرج   The Swing

�سرييل عري�س
جائزة �أف�سل فيلم عربي 

ق�سري:
»ما تعال�س عن �حلاجب« 

للمخرج تامر ع�رسي
�جلونة  جنمة  جائزة 
فيلم  الأف�سل  �لذهبية 

ق�سري:

للمخرجة  �ل�سيخ«  »بطيخ 
كوثر بن هنية

�جلونة  جنمة  جائزة 
فيلم  الأف�سل  �لف�سية 

ق�سري:
للمخرج   Judgement

رميوند غو�ترييز
�جلونة  جنمة  جائزة 
فيلم  الأف�سل  �لربونزية 

ق�سري:
للحرب«  »�أغنيتنا 
هو�نيتا  للمخرجة 

�أونز�غا
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الكاتبة ال�ساعدة �سارة مبارك تفتح قلبها ح�سريا »للو�سط »

»و�صادة من حجر« ق�صة حتد 
تب�صر بالنجاح يف �صيال 23

�ستطل معنا يف هذا احلوار احل�سري  جلريدة »الو�سط«  الكاتبة ال�ساعدة �سارة مبارك املنحدرة من منطقة عني 
بو�سقيف التابعة لولية تيارت التي �سدرت لها حديثا  يف 2018 جمموعة ق�س�سية  »و�سادة من حجر« عن من�سورات  

دار املثقف والتي حققت بها جناحا  منقطع النظري يف ال�سالون الوطني للكتاب »اأولد �سيدي �سيخ«  بتيارت ، كما 
اأننا جند اأن  لهذه الطالبة اجلامعية يف الإعالم وال�سحافة طموحا كبريا يف عامل الكتابة  والإبداع ، فهي متح�سلة 
على عدة جوائز يف العديد من الفعاليات الثقافية حمليا  وطنيا عربيا ودوليا ، اإ�سافة لتمثيلها اجلزائر يف الداخل 

واخلارج يف  كل من م�سر و تون�س ،وبالتايل فلقد ك�سفت لنا من خالل هذا احلوار ال�سيق  الذي جمعنا معها باأنها 
�ستمثل بلدها اجلزائر يف ملتقى  التعارف الأوروبي العربي باأملانيا  يف 2019  ، كما اأن هذه الكاتبة املبدعة  �ست�سارك 

يف  فعاليات الطبعة 23 من املعر�س الدويل للكتاب باجلزائر مبوؤلفها اجلديد الذي يجمع اخلواطر والن�سو�س وال�سعر  
والتي  �سيكت�سف  اأ�سراره القارئ اجلزائري والعربي  على حد �سواء .

حاورها: حكيم مالك 

بداية نهنئك على �سدور 
جمموعتك الق�س�سية 

الأوىل » و�سادة من 
حجر« فهل من تفا�سيل  

حول هذا الكتاب؟

حجر«  من  »و�سادة  كتاب 
يت�سمن  يل  اإ�سدار  اأول  هو 
بقالب  �رسدت  ن�سو�ص 
الواقع  م�سمونها  ق�س�سي 
اأنواعه  مبختلف  املعا�ص 
ومفهومه ويحتوي كل مراحل 
ال�سباب  اأكرث  ويخ�ص  العمر 
الوطن  عن  يحكي  فالكتاب 
احلرقة  الطفل،  وال�سهيد، 
احلب،  الطموح،  والإدمان، 
الكره، الأم، ال�سداقة، الظلم، 
التفاوؤل وما مييزه هو النظرة 

التاأملية للم�ستقبل.

حدثينا عن م�ساركتك 
الأخرية التي كللت 
بالنجاح يف املعر�س 

الوطني للكتاب »اأولد 

�سيدي �سيخ« بتيارت ؟
 

»و�سادة  لكتاب  ظهور  اأول 
من حجر« كانت يف ال�سالون 
الوطني لأولد �سيدي �سيخ يف 
الرابعة  بطبعته  تيارت  ولية 
كان الإقبال رائع وحقق جناح 
نفذت  احل�سبان  يف  يكن  مل 
ولزال  بيومني  ن�سخة   100
ب�سدد  اأنا  وحاليا  الطلب 
جتهيز الطبعة الثانية باإذن اهلل 
ليكون هناك حظ ملن طلبوا 

الن�سخة ومل يحظو بها.

ما هو التحدي الأول 
الذي رفعته وكان �سببا 

يف دخولك عامل الكتابة 
والإبداع؟

اأي  اأنه  عنك  يخفى  ل  اأكيد 
اأن  و  بد  ل  كاتب  اأو  فنان 
خا�ص حتديات كربى و خا�سة 
احلبيبة  جزائرنا  يف  نحن  و 
على  �ساعدين  عامل  اأول 
بداأت  حيث  مر�سي  الكتابة 
الكتابة يف واأنا يف  �سن مبكر 
ال�سكر  و  ب�رسي  حني فقدت 

اأول  لأمي   اأوجهه   اخلا�ص  
الذين �ساعدوين  و لأ�ساتذتي 
يكن   مل   التي  الفرتة  تلك  يف 
يتقبلوين  اأن  عليهم  يتوجب 
فرتة  يف  كنت   ، اأعبائي  بكل 
�سعوبات  اأتلقى  المتحانات 
حفظهم  اأ�ساتذتي  فكانوا 
املتو�سطة  م�ست�سار  و  اهلل 
يقروؤون و ميلون و يكتبون يل 
ف�سلهم  اأن�سى  لن  المتحان 
حني  ثم   ، اأكيد  اإخوتي  و 
احلمد  و  ب�رسي  ا�سرتجعت 
هلل  لكن مل اأ�سفى كليا لزلت 
و املر�ص حبيبان ل يفرتقان  
اأ�سبحت لدي م�ساكل مادية و 
م�ساكل يف العتاد و املوؤهالت 
خا�سة  و  املوا�سالت  و 
بك  يوؤمن  من  جتد  ل  حينما 
و  يحبطك  و  مبوهبتك  و 
حتدي  اأ�سعب  هذا  براأيي 
ن�سيحة  لكن  و  الإطالق  على 
مني لكل �ساب اأو �سابة  وكل 
من له موهبة اأو هواية يوؤمن 
بها ل جتعل من اإحباطهم لك 
فهذا  اجنح  و  اإنتقام  و�سيلة 
اأف�سل اإنتقام ل اأقل لك كافح 
يف  بالفعل  نحن  جاهد  بل 

تعاىل وحده  �سكرا هلل  جهاد  
املتعاىل .

حدثينا عن متثيلك 
اجلزائر يف العديد من 
الفعاليات حمليا وطنيا 

ودوليا؟ وعن التتويجات 
التي حت�سلت عليها؟

اأول ن�ساطاتي كانت ب�سيطة و 
حممد  �سباح  بثانوية  ظهرت 
تيارت  مدينة  بو�سقيف  بعني 
اكن  اأ�ستاذ مل  يوم  ياأتي  حتى 
اأن  باأذين  ليهم�ص  تلميذته 
هذا  غادري  و  املكان  غريي 
و  املنا�سب  مكانك  لي�ص 
يل  دعما  كان  كثريا  ن�سحني 
)حممد  ا�سمه  عن  �ساأك�سف 
حموز( له ف�سل كبري بعد اهلل   
و  اأبواب  عدة  طرقت  فلقد 
وجهي  يف  يغلق  كان  باب  كل 
خا�ص  مفتاح  له  اأ�سنع  كنت 
اأو  جديدة  موهبة  لأتعلم 
�سنعة تقيدين م�ستقبال  فلقد 
تعلمت عدة مواهب اأخرى يف 
الإعالم والت�سوير و التن�سيط  
والعمل  واجلمعوي  الثقايف 
اأول  وكانت   ، الطفولة   مع 
الدويل   مبلتقى  يل   م�ساركة 
هارموين بالعا�سمة امل�رسية 
ال�سعر  يف   2017 يف  القاهرة 
»عتاب  ق�سيدة  حققت  حيث 
الذاكرة« جناح باهر و احلمد 
دولة   22 من  اأكرث  و�سط  هلل 
جنحت و حت�سلت على �سهادة 
دولية ثم من هنا بداأ اهلل يفتح 
اأبواب اأخرى و حت�سلت على 
اأكرث من 25 �سهادة يف جمال 
مثلت   فلقد  وبالتايل  ال�سعر 
طريق  عن  اجلزائر  بلدي 
املهرجان  يف  امل�ساركة  
بتون�ص  للفنان  الإفريقي 
�ساأمثل  اهلل  باإذن  و  العا�سمة 
التعارف  ملتقى   اجلزائر يف 
الأوروبي العربي باأملانيا  يف 

   .2019

ماهي اأبرز ن�ساطات 
»جملة اجلزائري يقراأ«؟

 
هي  يقراأ  اجلزائري  جملة 
تتمثل  نا�سئة  وطنية  جملة 
الأدب  الثقافة  يف  ن�ساطاتها 
فروع  عدة  ولها  املو�سيقى 
عرب كل وليات الوطن تدعم 
موؤخرا  لها  وكانت  ال�سباب 
م�سابقة تدعم الكتاب اجلدد 

والنا�سئني.

من هم الكتاب الذين تهوين 
القراءة لهم؟

 
له  اأقراأ  معني  كاتب  يل  لي�ص 
دو�ستويفي�سكي  اأحب  لكن 
كتاب  وعدة  الغزايل  وحممد 

اآخرين القائمة طويلة.

ما هو �سعورك واأنت 
ت�ساعدين الأطفال جيل 
الغد عرب عملك النبيل؟

اأقد�ص الطفولة والأ�رسة وهو 
عاملي اجلميل والوحيد الذي 
عمل  واأع�سق  و�سطه  اأرتاح 
حيث  الأطفال  مع  املكياج 
لإ�سعاد  خالله  من  اأ�سعى 

اأطفالنا.

ماهي ال�سعوبات التي 
تواجه الكاتب النا�سئ 
واملبدع مع دور الن�سر 

اجلزائرية؟

التي  ال�سعوبات  ب�رساحة 
هي  النا�سئ  الكاتب  تواجه 
بالدرجة  مادية  �سعوبات 
والوعي  الدعم  وقلة  الأوىل 

الثقايف.

كلمة عن مدينتك 
»تيارت«؟

ع�سامية  و  الدم  وطنية  اأنا 
و  تيارت  مدينتي  اأع�سق 
بلديتي عني  و  بلدي اجلزائر 
�ساأهدي  وبالتايل  بو�سقيف 
لقرائي الأعزاء هذه الق�سيدة 
وعنونتها  عنها  كتبتها  التي 

بلبوؤة اجلزائر« تهريت » .
ماذا ع�ساي اأقول...؟

اأبناء تهريت، واأ�سالة بني  يف 
ر�ستم

عبد  خلدون  بن  وميالد 
الرحمن

ا  اأمُيمّ و  مغارة  اأعرق  بك 
مغارة...

كانت ملجاأ موؤرخ جميد.
مملكات  من  ومملكة 

تلم�سان.
يا قمة »تاومغزوت«

بني �سالمة؛ وملهمة  قلعة  يا 
اأكرب عالمة.

اأول دولة م�ستقلة ر�سمية. 

كلمة اأخرية نختم بها 
حوارانا؟

 كلمة �سكر خا�سة جلريدة 
اأوجه  اأن  واأريد   « »الو�سط 
لهم  واأقول  للكتاب  ر�سالة 
،احتدوا  جاهدوا  فيها 
اإميانكم   وليكن  تياأ�سوا  ،ل 
فحني    ، قويا  مبواهبكم 
حتما   �سادقا  الكاتب  يكون 
�سينجح مهما كان وللكاتب 
اأقول ل تخ�سع كتابتك لقيد 
كن �سادق الح�سا�ص وحتية 
اهلل  ابتاله  من  كل  اإىل  مني 
فجعله  يحبه  لأنه  مبر�ص 

مميز و�سط ركام الزيف.
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ل تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  الأخري بتق�سُّ

ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ
ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ

عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 

( والربوتني )الأجبان والألبان(  الأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع اللتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�ستهالك امللح والأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�ساطات ريا�سَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل وال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�ض �صنوياً 
باأمرا�ض �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

ما ه� مر�ض الك�لريا؟
يف  الكولريا  مر�ض  ينت�رس 
مبا  العامل  من  عدة  مناطق 
فيها منطقة ال�رسق الأو�صط. 
ةبائي  م�صتوى  اىل  وي�صل 
ال�صيف.  ف�صل  يف  خ�صو�صا 
ويعاين حاليا �صكان اليمن من 
انت�صار املر�ض الذي تفاقمه 
املرتدية  الن�صانية  احلالة 

ب�صبب احلرب هناك.
معوي  التهاب  والكولريا 
جرثومية  ع�صيات  ت�صببه 
 Vibrio  ( عليها  يطلق 
والعالمة   )Cholerae
بالكولريا  لالإ�صابة  الفارقة 
هي الإ�صهال ال�صديد وميكن 
اأو  متوطنا  يكون  اأن  للمر�ض 
وبالرغم  متف�صيا  اأو  وبائيا 
يف  املحرز  التقدم  كل  من 
الأبحاث، ما زال هذا املر�ض 
ي�صكل حتديا للطب احلديث. 
مهما  عن�رسا  النظافة  وتعد 

اىل  اإ�صافة  منه  للوقاية 
اإن  حني  ويف  امل�صاد  اللقاح 
الإ�صابة العادية بالكولريا قد 
ت�صاحبها اأعرا�ض ب�صيطة اأو 
ل تظهر اأعرا�صا باملرة، لكن 
تودي  قد  ال�صديدة  الإ�صابة 
لل�صوائل  خطري  فقدان  اإىل 
الوفاة  اإىل  وبالتايل  والأمالح 
معدودة،  �صاعات  خالل 
عن  بالكولريا  العدوى  تنتقل 
التلوث  ب�صبب  الفم  طريق 

بف�صالت املري�ض.
املتقدمة،  الدول  ويف 
وبف�صل اأنظمة ت�صفية املياه 
وال�رسف ال�صحي املتطورة، 
الكولريا  مر�ض  ي�صكل  ل 
م�صدر تهديد حقيقي، ولكن 
يكون  ان  ينبغي  ذلك  مع 
الأطباء واملواطنون العاديون 
الذين  اأولئك  خ�صو�صا   -
اأخرى  بلدان  اإىل  ي�صافرون 

اأقل تطورا - على اإطالع على 
و�صبل  املر�ض  انتقال  كيفية 

الوقاية منه.
الدقيق  الت�صخي�ض  ي�صكل  ل 
�رسطا لعالج مر�صى الكولريا، 

اأي  عالج  يف  الأولوية  لأن 
تعوي�ض  هي  �صديد  ا�صهال 
املفقودة  والأمالح  ال�صوائل 
احليوي  امل�صاد  واإعطاء 

املنا�صب عند احلاجة.

اكت�صاف فائدة �صحية غري مت�قعة لل�صرا�صري!

نظرة تاريخية

تو�صلت درا�صة علمية اأجرتها جامعة 
اإىل   Wisconsin-Madison
يكون  اأن  ميكن  ال�رسا�صري  اأكل  اأن 
ووجد  املعوية  لالأمرا�ض  اأمرا جيدا 
احل�رسات  ا�صتهالك  اأن  الباحثون 
ميكن اأن ي�صاعد يف دعم منو البكترييا 
املعوية املفيدة، للحد من اللتهابات 
يف اجل�صم. وحتتوي ال�رسا�صري، مثل 
غريها من احل�رسات، على األياف مثل 
الكيتني، تختلف عن الألياف الغذائية 
الفواكه  مثل  الأطعمة،  يف  املوجودة 

واخل�رسوات.
درا�صة  اجلديدة  التجربة  و�صملت 
توؤثر  احل�رسات  األياف  كانت  اإذا  ما 
اجلهاز  يف  املوجودة  البكترييا  على 
�صخ�صا  ع�رسون  و�صارك  اله�صمي. 
نوعني  ت�صمنت  التي  الدرا�صة  يف 
ويف  الإفطار  وجبات  من  خمتلفني 
امل�صاركون  تناول  اأ�صبوعني،  اأول 
اأو وجبة  »نظامية«،  اإفطار  اإما وجبة 
بودرة  من  غراما   25 على  حتتوي 
عاد  ثم  املجففة.  ال�رسا�صري  حلم 
عادي  غذائي  نظام  اإىل  م�صارك  كل 
ملدة اأ�صبوعني، يف منت�صف الدرا�صة 
الأ�صبوعني  امل�صاركون  وق�صى 
مل  اإفطار،  وجبة  تناول  يف  الأخريين 

تُقدم لهم يف اأول اأ�صبوعني.
من  الدم  عينات  الباحثون  وجمع 
الدرا�صة  بداية ونهاية  امل�صاركني يف 
التقارير  جملة  يف  نُ�رست  التي 
م�صتويات  لتقييم  وذلك  العلمية، 
الغلوكوز والإنزميات يف الدم، وكذلك 
وهو   ،TNF-alpha م�صتويات 
اأخذ  ومت  باللتهاب  مرتبط  بروتني 
عينات الرباز يف الوقت نف�صه للبحث 
يف  اللتهابية  الكيميائية  املواد  عن 
ا�صتجواب  مت  كما  الغليظة.  الأمعاء 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  امل�صاركني 
اأعرا�صهم  حول  �صنة،  و48   18 بني 
امل�صاركون  واأفاد  املعوية  املعدية 
معوية  معدية  تغيريات  وجود  بعدم 
من  اأي  من  جانبية  اآثار  اأو  هامة، 
الوجبات الغذائية. ومل يجد الباحثون 
يف  تغيريات  حدوث  على  دليل  اأي 
الرتكيب امليكروبي الكلي، اأو تغريات 

يف التهاب الأمعاء الغليظة.
ومع ذلك، فقد راأوا زيادة يف الإنزمي 
الأمعاء.  ب�صحة  املرتبط  الأي�صي 
انخفا�صا  البحث  فريق  لحظ  كما 
ارتبط  الذي   ،TNF-alpha يف 
الكتئاب  مثل  اأخرى،  باأمرا�ض 

وال�رسطان.

يعد مر�ض الكولريا من الأمرا�ض 
به  تاأثرت  اإذ  القدم،  يف  الغارقة 
العامل  انحاء  �صتى  يف  ال�صعوب 
اأبو  كتابات  وت�صف  التاريخ.  طيلة 
قراط )460 اإىل 377 قبل امليالد( 
الهنود مر�صا قد  العلماء  وكتابات 

يكون مر�ض الكولريا.
وكان الطبيب الربيطاين جون �صنو 
التا�صع  القرن  يف  اأثبت  من  اأول 
ع�رس اأنه ميكن منع انتقال الكولريا 
اىل حد كبري عن طريق توفري مياه 
ففي  للنا�ض.  النظيفة  ال�رسب 
لندن  يف  للمر�ض  وبائي  انت�صار 
اأن  اإىل  يف عام 1854، تو�صل �صنو 
م�صخة ما يف �صارع برود �صرتيت 
وفعال  العدوى،  م�صدر  هي  كانت 
ا�صتبدال  الوباء مبجرد  احتواء  مت 

عتلة امل�صخة.
عامل  الكولريا  جرثومة  اكت�صف 
يف  كوخ  روبرت  الأملاين  اجلراثيم 

يف  وبائي  انت�صار  اأثناء   1883 عام 
من  الأول  ال�صطر  ويعني  م�رس، 
اأثناء  تهتز  اإنها  اجلرثومة  ا�صم 

حركتها.
 7 العامل  �صهد   ،1817 عام  ومنذ 
حالت انت�صار �صامل للمر�ض، كان 
م�صدرها جميعا م�صتودع الكولريا 
الهندية.  القارة  �صبه  يف  املتوطن 
بني  الأوىل  ال�صت  احلالت  وقعت 
عامي 1817 و1923، واأثرت 5 منها 
اإىل  منها   4 و�صلت  بينما  اأوروبا 
الوليات املتحدة م�صببة 150 األف 
األف  حالة وفاة يف عام 1832 و50 

وفاة يف عام 1866.
اأما حالة النت�صار ال�صاملة ال�صابعة 
 - الع�رسين  القرن  يف  والأوىل   -
فقد بداأت يف عام 1961، وبحلول 
عام 1991 كانت قد و�صلت اىل 5 
قارات ومازالت م�صتمرة اإىل يومنا 

هذا.
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خم�س حقائق عن املذهب املالكي
من  كغريه  املالكي  املذهب  اأن  اأوالها: 
من  اأ�سا�سا  ينطلق  الفقهية،  املذاهب 
اأن  يرى  كغريه  هو  اإذ  وال�سنة؛  الكتاب 
ال�رشيعة  هذه  كلي  »هو  الكرمي:  القراآن 
الذي يت�سمن كل قواعدها واأ�سولها، واإن 
كان ال ي�ستمل على اأكرث فروعها، وال�سنة 
هي التي ف�سلت هذه الفروع، واأمتت بيان 
يف�سل  اأن  الأحد  يكن  ومل  منها...  الكثري 
الأنهما  االأ�سلني،  هذين  عن  ال�رشيعة 

عمودها، واملرجع الذي يرجع اإليه«.
من  كغريه  املالكي  املذهب  اأن  والثانية: 
املذاهب، يقوم على مناهج وطرائق كان 
ا�ستخراج  اإىل  للو�سول  »يتخذونها  االأئمة 
االأحكام التف�سيلية من اأدلتها االإجمالية«؛ 

الذين  هم  املذاهب  »اأ�سحاب  اأن  مبعنى 
االأ�سول،  هي  التي  االأدلة  يف  تكلموا 
وم�سالك  اال�ستدالل  طرائق  يف  وتكلموا 
اال�ستنباط، ورد الواحد منهم على االآخر 
ويف  اآخر،  دليل  اأو حجية  دليل  يف حجية 
اال�ستدالل  م�سالك  من  م�سلك  ا�ستقامة 

وعدم ا�ستقامة غريه«
واحلقيقة الثالثة: اأن و�سوح هذه االأ�سول 
مذاهب  من  مذهب  كل  عليها  يقوم  التي 
االأئمة هي التي »ق�ست باأن يرتبط بهوؤالء 
بعدهم،  من  الفقهاء  من  رجال  االأئمة 
مع  عليهم  ويح�سبون  اإليهم  ي�سافون 
يو�سف  كاأبي  مثلهم...«.  جمتهدون  اأنهم 
وحممد بالن�سبة الأبي حنيفة، وابن القا�سم 

واآخرين  مالك....  اإىل  بالن�سبة  واأ�سهب 
بالن�سبة لل�سافعي واأحمد. وما ذلك اإال الأن 
»املذهب لي�س عبارة عن ارتباط تقليدي 
مبقت�ساه ي�سري الفقهاء الذين ينتمون اإىل 
مذهب اأو يتبعونه مقلدين الإمام املذهب 
التزام  عن  عبارة  ولكنه  االأحكام،  يف 
الأ�سوله وتخريج فروع على تلك االأ�سول، 
�سواء اأطابقت الفروع التي خرجها هو اأم 

خالفتها«
ووحدتها  املذاهب  اتفاق  »اأن  والرابعة: 
اأو اختالفها، اإمنا يرجع اإىل كونها متفقة 
ال  االأ�سول،  يف  متخالفة  اأو  االأ�سول  يف 
يختلف  قد  التي  الفرعية  املقاالت  اإىل 

الفقيهان اأو اأكرث فيها«

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني 

باهلل و �ساأله الن�سيحة ، فقال له 
عليك بخم�س :

ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر 
اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 

. فقلت : هذه واحدة .فقال : 
بل خم�س .قلت : كيف ؟! فقال 

: الأوىل فتح ، و الثانية �سرح 
، و الثالثة طرح ، و الرابعة 

امتحان و جرح ، و اخلام�سة 
ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك 
الباب ، ما�سممت رائحة الذكر ، 

ول لنف�سك طاب..
و الثانية : لول اأن �سرح �سدرك 

بالو�سال ، مادام لك الذكر فى 
دلل.. والثالثة : لول اأن طرح 

عنك الأ�سغال ، ما ذقت طعم 
الهيام و اجلمال..و الرابعة : 

لول اأن جرحك و امتحنك بذكر 
زلتك ، لدخل لك ال�سيطان 

من باب العجب بوارداتك ، و ملا 
ِفيت من اآفاتك.. �سَ

و اخلام�سة : ر�سي عنك فى 
نهايتك فمنحك اأبوابًا من 

اليقني فى ح�سرته.. فتعجبت 
!...

فقال يل : لتتعجب فاإن مل 
حتظ باخلم�س ، ماُكتبَت من 

الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك 

و�سكرك..

التوبة واال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

واال�ستغفار يف اآيات عديدة، و�سور 
خمتلفة، وبيان ف�سل اهلل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ستغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�سالم - فع�سى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�سيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �ساأن كل الب�رش، يذنبون �ساعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ستغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�سيطان، 

ويرحم االإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع التائبني ب�سدق واإخال�س، 
ولوالها لفَقَد االإن�سان االأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ستمراأ الذنوب، وظل �سائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه االأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة اهلل، 

ال ير�ساهم اهلل، ومن ثم كانت االآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
، ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

واال�ستغفار التي تهُبّ منها ن�سمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

االأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�سنات للتائبني 
ال�سادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإِاَلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �سَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َسِيّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ، ]الفرقان: 70[.

الل�س ورابعة العدوية

ح�سن الظن وح�سن العمل
 

انفراد 
املالكية 

ببع�س 
االأ�سول 

املالكية،  اأ�سول  كرثة  وترجع 
تفرد  مالك  مذهب  اأن  اإىل 
مل  كامال،  تفردا  باأ�سول 
من  غريه  فيها  ي�ساركه 
التي  االأ�سول  واأهم  املذاهب؛ 
املذهب  مميزات  من  ُعدت 
املدينة،  اأهل  عمل  املالكي، 
و�سد  املر�سلة،  وامل�سلحة 
اخلالف.  ومراعاة  الذرائع، 

اأما عمل اأهل املدينة فهو من 
اأهم االأ�سول النقلية التي تفرد 
فقهاء  �سائر  دون  املالكية  بها 
اأن  مالك  راأى  حيث  االأم�سار، 
مبدينة  ظاهرا  كان  اإذا  العمل 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فهو 
حجة يجب االأخذ به، وال ي�سع 
وقد  غريه.  اإىل  خمالفته  اأحد 
العمل  اعتبار  يف  مالك  بلغ 

اأن رد به خرب االآحاد عند  اإىل 
التعار�س، الأن العمل عنده من 
قال  املتواتر،  النقل  قبيل 
“العمل   : عنه  اهلل  مالكر�سي 
اأثبت من االأحاديث” اأما باقي 
تفرد  يف  اختلف  فقد  االأدلة 
املالكية بها، ون�سري هنا اإىل اأن 
غالب تلك االأدلة مما مل يتفرد 
بها املالكية، بل �ساركهم فيها 

بع�س املذاهب، اإال اأن مذهب 
مالك كان له مزيد عناية بهذه 
اإليها  اال�ستناد  بكرثة  االأ�سول، 
املالكية  فكانت  التفريع،  يف 
االإف�ساح  يف  املذاهب  اأج�رش 
بها  والبوح  االأ�سول  هذه  عن 
واالحتجاج لها، حتى عدت من 
مفردات املذهب املالكي التي 

متيز بها.

دخل ل�س ي�رشق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سماال فلم يجد �سيئا 

�سوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإال ب�سئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكني خذ هذا االأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �سيدى وموالى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد 

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر 

ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا ... فلما 
اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا 

ل�سنيعها 
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك 

قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

معمل لتكرير البرتول كله كان يف 
م�رش �شنة 1913م. هل تعلم ان اأول 
طائر عرف يف االأر�ش هو الغراب. 

هل تعلم ان اأول من و�شع اأ�ش�ش علم 
النحو هو اأبو االأ�شود الدوؤيل.

هل تعلم ان اأول دولة عرفت جهاز 
التلفزيون هي اأمريكا. هل تعلم ان 
اأول �شيارة تدور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م. هل تعلم ان اأول جامعة 
م�رشية باملعنى احلديث هي جامعة 

امللك فوؤاد االأول 1908م. هل تعلم 
ان اأول من ا�شتعمل �شاعة اليد من 
الرجال هم اجلنود الربيطانيون يف 

احلرب العاملية االأوىل. هل تعلم ان 
اأول من اكت�شف هواء الزفري ال�شام هو 

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

ال�شيكوالته هي املك�شيك. هل تعلم 
ان اأول من اكت�شف املطاط هم 

االأ�شبان , منذ اأكرث من 450عاماً.هل 
تعلم ان اأول من حدد ارتفاع ال�شم�ش 

العامل امل�شلم ثابت بن قرة. هل 
تعلم ان اأول من �شاهد مذنب هايل 

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

هل تعلم ان اأول قمر �شناعي هو 
القمر ال�شناعي ال�شوفيتي رقم واحد 
اطلق يف �شهر اكتوبر عام 1957م. هل 

تعلم ان اأول من اكت�شف االأك�شجني 
هوجوزيف بري�شتلي يف اآب عام 1774 

م.هل تعلم ان اأول من فتت احل�شي 
يف املثانة هو اأبو القا�شم الزهراوي.

هل تعلم ان اأول طفل اأنابيب يف العامل 
هو لويز براون. هل تعلم ان اأول من 

اكت�شف احلياة املجهرية...)الكائنات 
احلية الدقيقة( هو ليفنهوك 1591م .

هل تعلم ان اأول طبيب م�شلم يفرق 
بني احل�شبة و اجلدري هو اأبو بكر 

الرازي. هل تعلم ان اأول طاعون 
يجتاح الدولة االإ�شالمية كان يف عهد 
الوليد بن عبد امللك علميا, ت�شنف 

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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�سيارة  لإطالق  �أودي  �رشكة  ت�ستعد 
تتمتع  كهربائية  �أوفر  كرو�س 
قدرتها  من  ترفع  حديثة  باأنظمة 
يف  �ملركبات  �أحدث  مناف�سة  على 
و�أهم  وجاغو�ر  ت�سال  مثل  �لأ�سو�ق 
 "E-Tron" �سيارة  �سيميز  ما 

�جلديدة هو نظام �لروؤية �لإلكرتوين، 
بدل  �لكامري�ت  �سيعتمد  و�لذي 
�لتي  و�ملر�آة  �جلانبية  �ملر�يا  من 
�ستقوم  حيث  �ل�سيارة،  د�خل  تو�سع 
يح�سل  ما  بنقل  �لكامري�ت  هذه 
خلف �ل�سيارة ويف حميطها وعر�سه 

�أمام  موجودة  خا�سة  �سا�سات  على 
�ل�سائق.

بتغيري  �لكامري�ت  تلك  �ستقوم  كما 
مع حركة  يتنا�سب  �لروؤية مبا  ز�وية 
�ل�سائق  يقوم  عندما  �أو  �ل�سيارة 

بركنها يف �أماكن �سيقة.

و�ستاأتي �سيار�ت "E-Tron" بهيكل 
وعجالت  �أنيق،  �ن�سيابي  ريا�سي 
ف�سال  بو�سة،   19 مبقا�س  ريا�سية 
عن م�سابيح خلفية متتد على طول 
تكفيها  وبطارية  �خللفية،  �لو�جهة 

لقطع 400 كلم بال�سحنة �لو�حدة.

مازد� تعدل بيك �آب "BT-50" �ل�شهرية

�سعر يبداأ من 32.280 األف دولر

مازد� CX-9 موديل 2019 تاأتي مبز�يا 

�جتذ�ب جيل  قررت �رشكة مازد� 
"بيك  �سيار�ت  ع�ساق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيار�ت 
�لتعديالت  و�سملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�سبح �أكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  �ن�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيار�ت 
�ل�سنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �لأخرية. 
�أ�سبحت  �لتي  �ل�سيارة  مق�سورة 
�أو�سع و�أكرث ع�رشية بف�سل �أنظمة 

و�ل�سا�سات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�س، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  �ملقود، 
�لأ�سرت�لية  لل�سوق  �ملخ�س�سة 
مبحركات  و�لآ�سيوية  و�لأمريكية 
  2.2 و�سعة  �أ�سطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�سانا.

�سيارتها  جتهيز  مازد�  �أعلنت 
موؤخر�ً،   2019 كموديل   9-CX
عرب ��سافة مزيد من �لتجهيز�ت 
ب�سورة  �سعرها  وزيادة  لل�سيارة 
حمدودة، ومن �ملقرر بدء و�سول 
�ل�سيارة للموزعني �ل�سهر �جلاري 
و�سيبد�أ  �سبتمرب.  خالل  وعامليا 
�ألف   32.280 من  �ل�سيارة  �سعر 
�لأمامي  �لدفع  لن�سخة  دولر 
موديل  عن  دولر   150 بزيادة 
2018 كما �ستاأتي ب�سعر 34.080 

�ألف دولر لن�سخة �لدفع �لكلي.
�سمن  �ل�سيارة  و�ستتميز 
مب�سغل  �جلديدة  �ل�سافات 
�أوتو  و�ندرويد  بالي  كار  �آبل 
بد�ية  �ل�سيارة  يف  طلبهم  ميكن 
وبالن�سبة   ، تورينج  ��سد�ر  من 
ف�ستاأتي  �سبورت  لن�سخة 
بو�سة   18 �ألومنيوم  بعجالت 
��ساءة  ووحد�ت  مظلل  وزجاج 
 7 ب�سا�سة  ترفيهي  ونظام  ليد 
بو�سة وبلوتووث ونظام حتكم يف 
ودخول  �ملناطق  ثالثي  �ملناخ 
مفتاح  بدون  لل�سيارة  وت�سغيل 
�أوتوماتيكية  طو�ريء  ومكابح 
مع  �لعمياء  �لبقع  ر�سد  ونظام 
�خللفية  �ملرور  حركة  ر�سد 

ب�سورة قيا�سية.
دولر   1290 مقابل  وميكن 
�سبورت  باقة  على  �حل�سول 
لل�سيارة  توفر  �لتي  �ل�سافية 
�مل�سار  على  للحفاظ  م�ساعد 
�مل�سار  مغادرة  وحتذير 
�أوتوماتيكية  �مامية  وم�سابيح 
وم�ساحات زجاج ح�سا�سة للمطر 
ر�د�ر  يعتمد على  ومثبت �رشعة 
ومر�يا جانبية بخا�سية �لت�سخني 
للتعديل  قابل  �سائق  ومقعد 
ت�سخني  وخا�سية  كهربائياً 

للمقاعد �لأمامية.
ب�سعر  تورينج  ن�سخة  و�ستاأتي 
و�ستاأتي  دولر  �ألف   35.330
�أوتوماتيك  �أمامية  مب�سابيح 
ومقاعد  كهربائي  خلفي  وباب 
ونظام  جلدية  بتطعيمات 
ترفيهي ب�سا�سة 8 بو�سة وو�سائل 
م�ساعدة عديدة وم�سغل �بل كار 
�أوتو ومر�ة روؤية  بالي و�ندرويد 
خلفية بتعتيم ذ�تي بدون �طار . 
 2.5 حمرك  لل�سيارة  و�سيتوفر 
 250 بقوة  توربيني  ب�ساحن  لرت 
نيوتن   420 دور�ن  وعزم  ح�سان 
�أوتوماتيك من  مرت وناقل حركة 

6 �رشعات. 

Blazer شيفروليه تقدم �ملوديل �جلديد من�

عن  �سيفروليه  �رشكة  ك�سفت 
�أيقونتها  من  �جلديد  �ملوديل 
للفئة  تنتمي  �لتي   ،Blazer
�ملوديالت  من  �ملتو�سطة 
�لأغر��س  متعددة  �لريا�سية 
�ل�رشكة  و�أو�سحت   .SUV
�جلديدة  �سيارتها  �أن  �لأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
�لأ�سطو�نات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 

�إىل  بالإ�سافة  �لأق�سى،  �لدور�ن 
 V6 حمرك �سد��سي �لأ�سطو�نات
بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  �إىل  �لقوة  هذه  وتنتقل 
�لدفع عرب ناقل حركة �أتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رشعات،   9 من 
�لدفع  نظام  مع  �ملحركات 

�لأمامي �أو �لرباعي.
�لتي  �جلديدة،  �ل�سيارة  وتزخر 
لرت�   1818 �إىل  ي�سل  ملا  ت�سع 

�سبل  من  بالعديد  �حلمولة،  من 
�لبانور�مي  �ل�سقف  مثل  �لر�حة، 
�ملتحرك و�ملقود �لقابل للتدفئة 
و�لتهوية  �لتدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�سال  �لأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�س  �للم�سية  �ل�سا�سة 
�مللتيميديا  بنظام  �خلا�سة 
�ملتو�فق مع نظامي �أبل كاربالي 
و�أندرويد �أوتو. كما تقدم �ل�سيارة 
�لال�سلكي  �لهو�تف  �سحن  نظام 

و6 منافذ USB. ويتوفر لل�سيارة 
�سمن  بو�سة   18 قيا�س  عجالت 
باقات �لتجهيز �لقيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�س 
و�أعلنت  �لختيارية.  �لتجهيز�ت 
�ل�سيارة  �إطالق  عن  �سيفروليه 
 2019 مطلع  �جلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني �ملوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

�أنها مل تك�سف بعد عن �لأ�سعار.

تد�بري مهمة عند �ل�شفر بال�شيارة
مع �قرت�ب مو�سم �ل�سيف و�لإجاز�ت �أ�سارت منظمة �لفح�س �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�سحاب �ل�سيار�ت مو�ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �لإ�ساءة عند �لنطالق بال�سيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�سحت �ملنظمة �لأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�ساءة 
�لك�سافات، نظر�ً لأن حمولة �سندوق �لأمتعة جتعل �ل�سيارة تنخف�س من �خللف، وبالتايل 
قد تر�سل �لك�سافات �إ�ساءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�سيار�ت �لقادمة يف 
�لجتاه �ملقابل. و�أ�ساف �خلرب�ء �لأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�سيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �لأخرى ت�ستغرق وقتا �أطول، مع �رشورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�سيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�لأ�سياء  و�سع  مع  �لإمكان،  قدر  �لأ�سفل  �لثقيلة يف  �لأ�سياء  بو�سع  ين�سح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�س  �ل�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  �ل�سقف حتى  �سندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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اأكرث الهواتف رواجا 
لعام 2018

وكالة  ن�رشت 
 C o u n t e r p o i n t «
ت�صنيفا   »Research
جديدا للهواتف الذكية التي 
حققت اأعلى ن�صب مبيعات، 

يف مايو 2018.
هاتف  الت�صنيف  وتراأ�س 
»اآيفون-8« الذي طرحته اآبل 

الفائت وزودته  العام  اأواخر 
الال�صلكي  ال�صحن  مبيزة 
الزجاج  من  اأنيق  وهيكل 
واخلدو�س،  للك�رش  املقاوم 
 Galaxy+« هاتف  وتاله 
S9« من �صام�صونغ ب�صا�صته 
وكامريته  الدقة  عالية 

املميزة.

الثالثة فاحتلها  اأما املرتبة 
 »X »اآيفون-  هاتف 
التي  املميزة  ب�صا�صته 
م�صاحة  كامل  على  جاءت 
للجهاز  الأمامية  الواجهة 
وجه  على  التعرف  وميزة 
هاتفا  وحلقه  امل�صتخدم، 
 Xiaomi Redmi«

 8  iPhone»و  »5A
اأي�صا  Plus«،وجاءت 
هواتف:  الت�صنيف  يف 
من   »Galaxy S9«
 »Light 20 -P« ،صام�صونغ�
 vivo»و  Huawei من 
 »plus 5 Redmi»و »x21

.»oppo A83»و

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�صام�صونغ ت�صوية ودية خلالف م�صتمر بينهما منذ �صبع 

�صنوات حول اتهامات بن�صخ تفا�صيل من ت�صميم هاتف اآي فون، 
بح�صب ما اأفادت م�صادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �صفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�صية يف مايو )اأيار( املا�صي على �صام�صونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�صخها تفا�صيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�صتديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�صية الفدرالية 
لو�صي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�صوية 

الق�صية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�صحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�صكاوى جديدة يف هذا 

ال�صدد.
واأ�صدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�صي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�صل حماية العمل 

ال�صاق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�صت �صام�صونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�صبت اأبل ق�صية اأوىل حكم فيها على �صام�صونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�صتاأنفت احلكم.
وو�صل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رش الت�صميم التي ن�صختها �صام�صونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�صميم الهاتف الذكي مو�صع اخلالف اأو ق�صم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�صية ت�صمل خ�صو�صاً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�صمل خ�صو�صاً ال�صكل امل�صتطيل مع احلواف امل�صتديرة مع رموز 

ملونة م�صفوفة على ال�صا�صة.

غوغل تطلق 
 اأندرويد 

اجلديد قريبا
اأكد املدون ال�صهري »اإيفان بال�س« 
ن�صختها  �صت�صدر  غوغل  اأن 
يف  اأندرويد،  نظام  من  اجلديدة 
اأن  املتوقع  ومن  املقبل  اأوت   20
اجلديدة  اأندرويد  ن�صخة  حتمل 
و�صع  لذلك   ،»Pistachio« ا�صم 
التقومي  على   »P« حرف  »بال�س« 

الذي ن�رشه عن موعد اإ�صدارها.
ووفقا لبع�س الت�رشيبات عن م�صادر 
اأندرويد  فاإن  غوغل،  من  مقربة 
اجلديد �صيح�صن من جودة عر�س 
وال�صور  الفيديوهات  وت�صوير 

الإ�صاءة  ظروف  يف  خ�صو�صا 
امل�صتخدم  �صيمكن  كما  اخلافتة، 
من التنقل بني التطبيقات باإزاحتها 
على واجهة العر�س كما يف هواتف 
ن�صخة  يف  »iPhone-X«والأهم 
»P« املنتظرة اأنها �صتمكن �صاحب 
من  الذكي  اجلهاز  اأو  الهاتف 
ا�صتخدام كل تطبيق  التحكم مبدة 
النا�س  على حدة، وذلك مل�صاعدة 
بع�س  اإدمان  من  التخل�س  على 
ا�صتهالك  من  واحلد  التطبيقات، 

الطاقة يف الأجهزة.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�صيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�صغر على  للتدوين  تويرت  �صبكة 
بينهم  فيما  الر�صائل  تبادل  للم�صتخدمني  ت�صمح 
ب�صكل م�صفر. ولوحظت هذه امليزة التي �صتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�صم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�صتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�صابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�صية ر�صائل مبا�رشة م�صفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�صب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�صمي ل�صبكة 
بعد  يت�صح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�صب  ر�صمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�صفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�صيج لأبل، بل يختار امل�صتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�صفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�صنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�صة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�صالة ن�صية �رشاً«، �صتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�صة امل�صفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �صبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�صوت  الب�رش  ا�صتعمال  للم�صتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ص�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�صفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �صناع  مع  التوا�صل  للم�صتخدمني 
التي  امل�صرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�صتهلك  يخو�صها 

و�صيتمّكن امل�صّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�صويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�ص�س  خالل 

�صمن �صياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�صيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �صفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �صفحتها اخلا�صة على 

ال�صبكة.
ي�صار اإىل اأن فيديو �صفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�صاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

 اثنني من هواتف Vivo �سوف حت�سل 
على �ساحن بقوة 22.5 واط

تعترب �رشكة BBK Electronics هي ال�رشكة الأم لكل من Oppo و OnePlus و 
Vivo، فقد ح�صلت كل من Oppo و One Plus على هواتف ذكية مقرتنة بتقنيات 

ال�صحن ال�رشيع التي يطلق عليها ا�صم FOOC و DASH Charge. ولكن لتزال �رشكة 
Vivo تفتقر اإىل هذه التقنية مع هواتفها الذكية.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�صاكل نظارات الواقع الفرتا�صي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�صية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�صتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�صة بات�صال �صبكة WLAN الال�صلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�صرية، بالإ�صافة اإىل ربط اجلهاز بح�صاب اأوكولو�س ب�صبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�صل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�صور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�صي.

وميكن للم�صتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�صتعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�صتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�صطدم عد�صات النظارة مع عد�صات نظارة الواقع الفرتا�صي.

في�س بوك توقف 
م�سروع طائرات م�سّية 

لتوفي الإنرتنت

اأوقفت في�س بوك الربنامج الذي اأطلقته �صنة 2014 بهدف 
اإىل  النفاذ  تتيح  امل�صرّية  الطائرات  من  اأ�صطول  ت�صنيع 
واأكدت  التقنية  هذه  من  املحرومة  املناطق  يف  الإنرتنت 
عن  ال�صاأن  هذا  يف  اأ�صدرته  الذي  البيان  يف  املجموعة 
نيتها موا�صلة تطوير الأجهزة الطائرة لتوفري الإنرتنت يف 
املناطق النائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

الإنتاج ال�صناعي.

وتعتزم في�س بوك اإغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
لطائرات  »اأكويال«  م�رشوع  يطّور  كان  اإجنلرتا حيث  غرب 
بوك  في�س  وتتعاون  ال�صم�صية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
اإيربا�س على تطوير طائرات �صم�صية بدون  مع  خ�صو�صاً 
طّيار ا�صمها »هاب�س«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
»لون« الذي يوّفر النفاذ اإىل الإنرتنت يف املناطق املعزولة 

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف ال�صرتاتو�صفري.



الإ�ستثمار  وترقية  املوقع  حتديد  على 
اأكرث  قدره  ا�ستثمار  متثل  العقار  و�سبط 
األف   6 حوايل  وتوفر  دج  مليار   23 من 
الوطنية  الوكالة  اأن  واأ�ساف  �سغل  من�سب 
لوحدها  ا�ستقبلت  ال�ستثمار  لتطوير 
ال�سنة  من  الثاين  الثالثي  نهاية  غاية  اإىل 
ب  يقدر  ا�ستثمار  مببلغ  ملفا   80 اجلارية 
النقل  جمالت  يف  معظمها  دج  مليار  5ر6 
 70 من  اأكرث  اأن  والبناء  العمومية  والأ�سغال 
هي  اأو  ال�ستغالل  جمال  دخلت  م�رشوعا 
الرتكيز  املتدخل  واأرجع  الجناز  طور  يف 
العمومية  والأ�سغال  النقل  قطاعات  على 
العالقة  اإىل  امل�ستثمرين  قبل  من  والبناء 
التي تربط هذه الن�ساطات بربامج الأ�سغال 
كاملن�ساآت  الولية  عرفتها  التي  الكربى 

ال�سناعة  مدير  وح�سب  وغريها  العمومية 
فاإن 75 باملائة من ملفات ال�ستثمار طلب 
املبادرون بها اجنازها بتال عثمان و بوغني 
كونهما حتتويان على مناطق ن�ساطات قريبة 
من الطريق ال�سيار من م�سادر اإنتاج املواد 

املجل�س  اأع�ساء  نقا�س  تركز  وقد  الأولية 
قلة  م�سكل  على  موؤخرا  الولئي  ال�سعبي 
امل�ستقطبة  املناطق  ال�سناعي  العقار 
لال�ستثمارات وكذا طول مدة درا�سة ملفات 

التمويل امل�رشيف للم�ساريع .

ح- كرمي

تيزي وزو

�أزيد من 150 طلب �إن�ساء م�ساريع �إ�ستثمارية 
�سجلت مديرية ال�سناعة بتيزي وزو اأزيد من 150 طلب اإن�ساء م�ساريع ا�ستثمارية عرب الوالية وذلك منذ �سنة 2017 
منها 43 طلبا خالل ال�سنة اجلارية واأبرز مدير القطاع خالل عر�ض قدمه »للو�سط اأن هذه امللفات التي اأودعت على 

م�ستوى الوكالة الوطنية لتطوير اال�ستثمار واللجنة الوالئية للم�ساعدة.

تعود لفرتات زمنية  خمتلفة 

 حجز 36 قطعة
 �أثرية مبيلة 

متكنت عنا�رش فرقة البحث والتحري  باأمن ولية 

�سخ�س  توقيف  من  الفارط  الأ�سبوع  نهاية  ميلة 

بحوزته 36 قطعة اأثرية . تفا�سيل الق�سية  ح�سب 

ميلة  لأمن  العامة  والعالقات  الت�سال   خلية  

تعود اإىل تلقي فرقة البحث والتحري ملعلومات 

تفيد بوجود ن�ساط م�سبوه ل�سخ�س ي�ستغل �سبكة 

لعر�س كمية من  التوا�سل الجتماعي فاي�سبوك 

القطع املعدنية الأثرية للبيع،  بالتن�سيق مع فرقة 

مكافحة اجلرمية املعلوماتية وكذا خلية حماية 

الرتاث الثقايف باأمن الولية وتكثيف التحريات مت 

حتديد هوية امل�ستبه فيه و مكان عقد ال�سفقة 

ميدانية  عمل  خطة  و�سع  مت  وعليه  امل�سبوهة، 

مكنت من توقيف امل�ستبه فيه البالغ من العمر39 

قوقة،  بالقرارم  امل�سافرين  نقل  مبحطة  �سنة 

خمباأة  اأثرية  قطعة   36 على  بحوزته  عرث  حيث 

معدنية  قطع   03 منها   ، اليدوية  حقيبته  داخل 

اأحجار  �سكل  على  والأخرى  حلي  �سكل  على 

امل�ستبه  مع  الأحجام.بالتحقيق  خمتلف  من 

عملية  اأثناء  القطع  هذه  على  عرث  اأنه  تبني  فيه 

قاملة  بولية  اإقامته  مبكان  اأر�س  قطعة  تهيئة 

وهو ب�سدد بيعها لأحد الأ�سخا�س يجهل هويته 

املحجوزات  على  املنجزة  اخلربة  ميلة.  بولية 

من طرف مديرية الثقافة لولية ميلة بينت اأنها  

تكت�سي اأهمية تاريخية واأثرية تعود لفرتات زمنية 

مت  القانونية  الإجراءات  ا�ستكمال  خمتلفة.بعد 

تقدمي امل�ستبه فيه اأمام نيابة حمكمة ميلة التي 
اأمرت بو�سعه رهن احلب�س املوؤقت

ك�سا�سة عبد العايل

امل�سيلة 

وفاة �سابني يف حادث 
مرور بحمام �ل�سلعة
م�ساء  حتفهما  �سابان  لقي 
خطري  مرور  حادث  يف  ام�س 
 60 رقم  الوطني  بالطريق  وقع 
ال�سلعة  حمام  بلدية  مبخرج 
اثر  امل�سيلة  ولية  �سمال 
�سياحية  �سيارة  بني  ا�سطدام 
ودراجة  �سينيك  رونو  نوع  من 
�سابني  وفاة  يف  ت�سبب  نارية 
ترتواح اأعمارهما ما بني 29و38 
اجلثتني  نقل  مت  حيث  �سنة 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل 
فيما  ال�سلعة  حمام  مب�ست�سفي 
الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت 

حتقيقا يف احلادث املميت .
عبدالبا�سط بديار

رو�سيا ب�سدد ت�سميم حا�سوب كمي خارق

رحيل �سفاح كفر قا�سم

 ك�سف خمباأ للأ�سلحة
 و �لذخرية بعني قز�م 

ملوؤ�س�سة  العلمي  املجل�س  وافق 
البحوث العلمية الواعدة على م�رشوع 
يف  كمي  كمبيوتر  جهاز  اأول  ت�سميم 
البحوث  فرع  رئي�س  واأعلن  رو�سيا 
موؤ�س�سة  يف  املعلوماتية  العلمية 
�سريغي  الواعدة،  العلمية  البحوث 
غاربوك، اأن النموذج الأول من جهاز 
الكمبيوتر الكمي قد يظهر يف رو�سيا 

يف خريف عام 2021.
مركز  اأن  اإىل  غاربوك  واأ�سار 
يف  القومية  التكنولوجية  املبادرة 
والذي  الكمية،  التكنولوجيا  جمال 

الفيزيائية  الكلية  يف  تاأ�سي�سه  مت 
توىل  الذي  هو  مو�سكو،  بجامعة 
مع  بالتعاون  امل�رشوع  هذا  حتقيق 
ووزارة  الرقمي«  »القت�ساد  �رشكة 
العلم والتعليم العايل، ويعد الكمبيوتر 
عمله  يف  ي�ستخدم  حا�سوبا  الكمي 
ولهذا  امليكانيكية.  الكم  ظواهر 
موا�سفات  احلوا�سيب  من  النوع 
الكمبيوتر  اأجهزة  موا�سفات  تفوق 
احت�ساب  حيث  من  الكال�سيكية 
ال�سيفرات مهما  اأنظمة معقدة وحل 

كان مدى تعقيدها كبريا.

ال�سابط  اجلمعة  اأم�س  تويف 
ي�س�سخار  املتقاعد  ال�سهيوين 
�سدمي، عن عمر ناهز الـ96 عاما، 
الذي ملا كتبت عن وفاته ال�سحافة 
كفر  جمزرة  عن  م�سوؤوليته  لول 
 49 �سحيتها  راح  التي  قا�سم 
من  الأول  اليوم  ففي  فل�سطينيا، 

عام  م�رش  على  الثالثي  العدوان 
للوحدة  قائدا  �سدمي  كان   ،1956
منطقة  يف  اجلبهة  عن  امل�سوؤولة 
اأهبة  على  كانت  التي  املركز، 
التدّخل  لحتمال  ال�ستعداد 
جانب  اإىل  احلرب  يف  الأردين 

م�رش.

الوطني  للجي�س  مفرزة  ك�سفت 
خمباأ  قزام،  بعني  ال�سعبي، 
م�سد�سني  على  يحتوى  لالأ�سلحة 
كال�سينكوف  نوع  من  ر�سا�سني 
ما  ح�سب  الذخرية،  من  وكمية 
لوزارة  ،بيان  ال�سبت  اأم�س  اأفاده 

الـدفاع الوطني.
يف   « انه  البيان  ذات  اأو�سح  و 
مكافحة  و  احلدود  تاأمني  اإطار 
بحث  عملية  وخالل  الإرهاب 
/ن.ع.6،  قزام  بعني  ومت�سيط، 
الوطني  للجي�س  مفرزة  ك�سفت 
  ،2018 �سبتمرب   28 يوم  ال�سعبي، 
يحتوى  لالأ�سلحة   )01( خمباأ 
 )02( ر�سا�سني  م�سد�سني  على  
من  كمية  و  كال�سينكوف  نوع  من 

الذخرية«.
اإطار  يف  و   « اأخرى  جهة  من  و 
حماربة اجلرمية املنظمة، اأوقفت 
الوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفارز 
 )03( بالبي�س/ن.ع.2،  ال�سعبي 
 )02( مركبتني  وحجزت  مهربني 
رباعية الدفع، )39( كيلوغرام من 
وحدة   )1156( و  املعالج  الكيف 
فيما  امل�رشوبات،  خمتلف  من 
اأوقفت مفارز م�سرتكة اأخرى بكل 
من الأغواط ، ب�سكرة /ن.ع.4، و 
 )04( ،اأربعة   6 .ع  /ن  مترنا�ست 
بندقيتي  ،و�سبطت  اأ�سخا�س 
)02( �سيد، )3500( علبة �سجائر 
لطحن  اآلت   )04( اربعة  حجز  و 

احلجارة«.

م�ستغامن 

  و�سع حد لن�ساط �سبكة خمت�سة 
يف تزوير �لتاأ�سرية 

البليدة

هزة �أر�سية بقوة 3,2 
درجات على �سلم ري�سرت

مبنا�سبة يوم البحر االأبي�ض املتو�سط املتو�سط لل�ساحل

زرو�طي ت�سارك يف حملة تنظيف �لبحر

تب�سة    

توقيف ع�سرينية بتهمة تزوير و 
��ستعمال �ملزور لأختام �لعبور

ولية  لأمن  واملالية  القت�سادية  الفرقة  متكنت 
اإجرامية  �سبكة  لن�ساط  حد  و�سع  من  م�ستغامن 
وطنية خمت�سة يف تزوير التاأ�سرية الأوروبية )ف�ساء 
ال�سلك  ال�سبت من هذا  اليوم  �سنغن(، ح�سبما علم 

الأمني.
توقيف  بعد  جاءت  العملية  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
لأحد  م�ستغامن  مبيناء  البحرية  احلدود  �رشطة 
ب�سبب  ال�سبانية  فالن�سيا  مدينة  اإىل  امل�سافرين 
�سنغن(  )ف�ساء  اأوروبية  بتاأ�سرية  �سفر  حمله جلواز 

للتحقيق  به  امل�ستبه  حتويل  ومت  فيها  م�سكوك 
بعد فح�س جواز �سفره باجلهاز اللكرتوين لقراءة 
معايري  على  يتوفر  ل  باأنه  بني  والذي  اجلوازات 
 ، العادية  بالتاأ�سريات  اخلا�سة  الأمان  ومقايي�س 
ي�سيف نف�س امل�سدر واأظهرت التحقيقات الأمنية 
التاأ�سرية املزورة  اأن امل�ستبه به حت�سل على هذه 
و�سخ�سني  ال�سلف  بولية  يقطن  و�سيط  مب�ساعدة 
اآخرين مقابل مبلغ مايل من العملة الأجنبية قدره 

5.500 اأورو.

�سلم  على  درجات    3،2 بقوة  اأر�سية  هزة  �سجلت 
ري�سرت اأم�س ال�سبت يف حدود ال�ساعة ال9 �سباحا 
علم  يف  البحث  ملركز  بيان  ح�سب  البليدة،  بولية 

الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء و اأو�سح ذات 
امل�سدر اأن مركز الهزة حدد على بعد 3 كلم، جنوب 

غرب واد جر، بولية  البليدة. 

زرواطي  الزهراء  فاطمة  البيئة  وزيرة  اأ�رشفت 
يوم  مبنا�سبة  البحر  يف  نظافة  حملة  على  اأم�س 
و  لل�ساحل  املتو�سط  املتو�سط  الأبي�س  البحر 
وامل�ساركة  الغط�س  لبا�س  ارتداء  الوزيرة  ف�سلت 
على  رفقة غطا�سني  الوزيرة   و�ساركت  احلملة  يف 
و  الوادي  بباب  »كيتاين«  �ساطئ  من  كل  م�ستوى 
راي�س حميدو كما  ببلدية  »راي�س حاميدو«  �ساطئ 
املخت�سة  اجلمعيات  العملية  يف  زرواطي  �ساركت 
،املجتمع املدين ،خمتلف املوؤ�س�سات حتت و�ساية 

الوزارة وال�سلطات املحلية، و �سددت الوزيرة على 
�رشورة رفع الوعي البيئي للمجتمع وت�سليط ال�سوء 
على اأهمية تنظيف �سواحل اجلزائر ورعاية البيئة 
حمالت  عدد  وزيادة  جمتمعية  �رشورة  باعتبارها 
الكبرية  اهميتها  لها  واأن  خا�سة  ال�سواحل  تنظيف 
على البيئة واملجتمع والفرد مًعا ملا تبثه يف نفو�س 
ال�سباب من تعزيز �سعورهم العام بالولء والنتماء 

وتقدمي الأف�سل من اأجل بيئة �سحية واآمنة.
ف.ن�سرين 

 متكنت الفرقة القت�سادية و املالية التابعة للم�سلحة 
الولئية لل�رشطة الق�سائية باأمن ولية تب�سة  مع نهاية 
الأ�سبوع حتقيقا حول ع�رشينية بعد اأن مت توقيفها من 
الربية  املراقبة  مبركز  احلدود  �رشطة  قوات  طرف 
للمركز  تقدمت  فيها  امل�ستبه  اأن  حيث  »بو�سبكة« 
للرتاب  للدخول  ال�رشطية  الإجراءات  اإمتام  اأجل  من 
الوطني بعد عودتها من اجلمهورية التون�سية حيث بعد 
فح�س جواز �سفرها اكت�سف العون املكلف باملراقبة 

العبور  اأختام  بع�س  يف  تغريات  وجود  احلدودية 
»بو�سبكة«  العبور  مبركز  باحلدود  اخلا�سة  الر�سمية 
باملعطيات  مبقارنتها  هذا  و  التون�سي  اجلزائري 
حتويلها  ليتم  احلدودية  احلركة  بنافذة  امل�سجلة 
و  القت�سادية  الفرقة   ( الفرقة  ذات  لدى  للتحقيق 
اأختام  يف  املزور  ا�ستعمال  و  التزوير  بتهمة  املالية( 

العبور و تقدميها اأمام اجلهات الق�سائية.
ع/ر�سيد

بعد يوم واحد من اأول غارة ت�سّنها

حتطم �ل�سبح 
 35B-F لأمريكية�
�سبح   35B-F مقاتلة  حتطم  عن  الأمريكية  البحرية  اأعلنت 
ا�ستهدفت  التي  القتالية،  طلعاتها  لأوىل  التايل  اليوم  يف  متطورة، 
لـ«طالبان« يف قندهار جنوبي  النوع مواقع  فيها طائرات من هذا 
اأفغان�ستان. وذكرت »�سي اإن اإن« الأمريكية، اأن 35B-F حتطمت 
اجلمعة قرب قاعدة م�ساة البحرية الأمريكية يف مدينة بيافورت 
يف ولية كارولينا اجلنوبية، م�سرية اإىل اأن قائدها متكن من القفز 
باملظلة والنجاة يف احلادث، 35B-F نتاج �رشاكة وثيقة بني ثماين 
دول اجتمعت مع الوليات املتحدة على ت�سميمها وت�سنيعها، وهي 
والرنويج  وهولندا  وكندا  واإيطاليا  والدمنارك  وبريطانيا  اأ�سرتاليا 

وتركيا.

رواد مواقع التوا�سل االجتماعي يحذرون:

�سيارة »�أومبان« للعتد�ء على 
�ل�سائقني يف �ل�سويد�نية

الطريق  من  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  عرب  حذر مواطنون 
الإجتنابي الرابط بني زرالدة وال�سويدانية، منبهني ال�سائقني   بعدم 
التوقف يف الطريق ليال، عند مدخل ال�سويدانية، لأي �سبب كان، 
م�سريين اأنه جمرد فخ من قبل جماعة مدججة بالأ�سلحة لالإعتداء 
عليهم و�رشقة ممتلكاتهم، وقال املواطنون، اإن هناك �سائق �سيارة 
وما  الطريق،  وامراأتان، وحجارة يف  واأمامها رجل  العطب  يدعي 
حتى  الفاي�سبوك،  �سفحات  خمتلف  عرب  التحذير،  ن�رش  مت  اإن 
تفاعل معها الكثري من املعلّقني، الذين اأكدوا وجود جمموعة من 
قطاع الطرق، حاملني اأ�سلحة، ول تعترب هذه الظاهرة، �سابقة من 

نوعها.

امن والية امل�سيلة 

تفكيك �سبكة تزور 
وثائق �ل�سيار�ت

 متكن عنا�رش ال�رشطة الق�سائية باأمن ولية امل�سيلة ، اأول اأم�س، 
من  تتكون  املركبات،  وثائق  تزوير  �سبكة خمت�سة يف  تفكيك  من 
اأنهم  مفادها  معلومات  اثر  متابعة  حمل  كانو  اأ�سخا�س  ثالثة 
يقومون بتزوير وثائق ال�سيارات وبيعها فيما بعد اإىل غاية توقيفهم 
علي منت �سيارة من نوع »اك�سنت » اأين تبني اأن ال�سيارة حمل بحث 
من قبل جهات اأمنية باإحدى وليات الوطن وبطلب وثائق ال�سيارة 
على  عر�سهم  انتظار  يف  توقيفهم  ليتم  مزورة  الوثائق  اأن  تبني 

اجلهات الق�سائية لدي حمكمة امل�سيلة .
عبدالبا�سط بديار  
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